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Anotace  

 

V předložené bakalářské práci je zpracováno téma pyrolytického zpracování komu-

nálních odpadů, včetně používaných technologií. První část je věnována seznámení s obra-

zem odpadového hospodářství v České republice. Následně v další části je začleněna pro-

blematika komunálního odpadu od jeho shromažďování po následné využití. V další části 

jsou zpracovány a vysvětleny termické technologie obecně, přičemž později je na základě 

těchto informací zpracováno detailně téma samotné pyrolýzy včetně pilotních i průmyslo-

vých zařízení v České republice i ve světě. Na závěr práce je zařazen nástin ekonomických 

faktorů pyrolytického zpracování odpadů, včetně jeho porovnání se spalováním odpadů. 

Úplný závěr je věnován environmentálním dopadům pyrolytického zpracování a dále mož-

nosti dotační podpory pyrolytického zpracování z Operačního programu životní prostředí. 

 

Klíčová slova: pyrolýza, termické technologie, pyromatic, komunální odpad, zpra-

cování odpadů, pyrolytická zařízení 

 

Summary  

 

In submitted bachelor thesis is elaborated subject matter of pyrolytic treatment of 

communal waste including used technologies. In the first part I addict myself to identifica-

tion the image of waste management sector in the Czech Republic. The next part includes 

issue of communal waste from its collection to subsequent use. In the next part are solved 

and explained thermal technology in general, whereas lately on the basis of this infor-

mation is processed in detail topic of pyrolysis including pilot and industrial installations in 

the Czech Republic and the world. The end of thesis includes outline of economic factors 

of pyrolytic waste treatment including its comparison with incineration. The full conclu-

sion is devoted to environmental impacts of pyrolytic treatment and to grant options for 

pyrolytic processing from The Operational Programme Environment. 

 

Keywords: pyrolysis, thermic technology, pyromatic, municipal waste, waste tre-

atment, pyrolytic processing 
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1. ÚVOD 

 

S rostoucí produkcí odpadů a zodpovědnějším přístupem k životnímu prostředí mi-

nulých desetiletí se přistupuje ke stále větším požadavkům na druhotné zpracování surovin, 

zejména pak po vstupu České republiky do Evropské unie.  Podle plánu odpadového hos-

podářství ČR by mělo být sníženo také množství skládkovaných biologicky rozložitelných 

složek, které tvoří významnou část komunálního odpadu.  

Česká republika zaostává za svými sousedy v termickém zpracování odpadů – 

energeticky se ve třech současných českých spalovnách využívá cca 10 – 14 % komunál-

ních odpadů, což nesplňuje limity evropských směrnic. Také pyrolýza (termický rozklad 

organických látek bez přístupu kyslíku, vzduchu nebo jiných zplyňovacích látek) může být 

vhodnou metodou pro zpětné získání vysokého podílu surovin z odpadu. Avšak žádné py-

rolytické zařízení průmyslově zpracovávající odpady nebylo u nás zatím zprovozněno a 

zkušenosti v českém prostředí chybí.  

Otázkou je, zda má technologie pyrolýzy z pohledu možnosti a vhodnosti perspek-

tivu v širším uplatnění řešení problému v nakládání s odpady (zejména komunálními), 

anebo je odsouzená k postupnému odstavování a nahrazení modernějšími, sofistikovaněj-

šími technologiemi. 

 

Tato práce si proto klade za cíl zejména:  

 

- Poskytnout primární vhled do problematiky termického zpracování odpadů 

- Podrobněji provést rešerši dostupných informací týkající se pyrolýzy  

- Popsat dosavadní (pilotní pyrolýzní jednotka Pyromatic VŠB – TU Ostrava) a 

plánované pilotní postupy (pilotní a demonstrační linka na likvidaci odpadů va-

kuovou pyrolýzou Velká Dobrá) u nás  

- Shrnout již ve světě odzkoušené postupy 

- Zanalyzovat informace o úspěšnosti technologií a procesů pyrolýzy ve světě 

v průmyslovém měřítku – komparace zařízení hlavně evropské (Německé) a ja-

ponské provenience 

- Zhodnotit ekonomickou náročnost pyrolytického zpracování odpadů ve srovná-

ní s klasickými spalovnami  

- Posoudit možné vlivy na životní prostředí 

- Ze sumarizace pozitiv, rizik či problémů v již existujících pyrolytických provo-

zech a na základě dalších získaných relevantních dat vyvodit závěry, upozornit 

na možné překážky a doporučit vhodné cesty využití pyrolýzy coby technologie 

umožňující snížení množství skládkovaného odpadu a energetické zhodnocení 

široké škály odpadních materiálů v českém prostředí 
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2. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR 

2.1. Současný stav odpadového hospodářství 

 

Odpadové hospodářství je relativně mladou, avšak dynamicky se rozvíjející oblastí 

národního hospodářství. Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se začaly odpadovým 

hospodářstvím intenzivně zabývat teprve v posledních 20 – 30 letech, v České republice 

vznikl první zákon o odpadech až v roce 1991. Před rokem 1991 nebylo nakládání s odpa-

dy v ČR na legislativní úrovni nijak kontrolováno ani řízeno a s výjimkou tzv. druhotných 

surovin nebylo ošetřeno žádným složkovým předpisem. [19] 

S legislativou stanovenými právy a povinnostmi je úzce spjata i odpovídající správ-

ní činnost. Platný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, klade důraz na předcházení vzniku 

odpadů, stanoví hierarchii nakládání s nimi a prosazuje základní principy ochrany životní-

ho prostředí a zdraví obyvatel při nakládání s odpady. Pojem „odpad“ je definován v § 3 

odst. 1 výše uvedeného zákona., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). [9] 

Plán odpadového hospodářství České republiky stanovuje konkrétní cíle a opatření 

pro nakládání s odpady na území České republiky. Závazná část Plánu odpadového hospo-

dářství byla vyhlášena v nařízení vlády č. 197/2003 Sb. a jeho platnost byla určena na de-

set let, tedy na roky 2003 – 2013. Cíle stanovené v plánu odpadového hospodářství směřují 

zejména k podpoře materiálového využití odpadů a omezení jejich negativního vlivu na 

životní prostředí. V Plánu odpadového hospodářství ČR jsou zahrnuty cíle pro nakládání s 

odpady (např. …zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50 % do roku 

2010 ze stávajících 14% v roce 2002. Pokud se budeme bavit konkrétně o komunálních 

odpadech, tak tyto odpady představují veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

fyzických osob. Zákon o odpadech stanoví, že původcem komunálního odpadu je obec. 

Komunální odpad zahrnuje směsný komunální odpad, separovaně sbírané složky (papír, 

plast, sklo, nápojové kartóny), nebezpečný odpad, objemný odpad, odpad ze zahrad a par-

ků atd. [13], [14] 

V současné době se v odpadovém hospodářství uvažuje o navýšení poplatku za od-

pady pro občany. Obcím současné poplatky nepokryjí zdaleka náklady na odpadová hos-

podářství. Zvýšení poplatku je velice nepopulární krok politiků a proto lze kolem tohoto 

čekat různé debaty. Dále se ukazuje nynější zákon o odpadech jako nedostačující. Již před 

dvěma roky se připravoval nový zákon, který byl odborníky smeten – přišlo tolik připomí-

nek i zásadních, že bylo lepší zákon udělat znovu. V současné době jsou připraveny Teze 

odpadového hospodářství v ČR, ze kterých bude nový zákon vycházet. Tyto „Teze…“ ČR 

byly schváleny 25. srpna 2010 vládou a budou sloužit jako podklad pro přípravu nové le-

gislativy odpadového hospodářství v ČR. Na nové podobě Plánu odpadového hospodářství 

ČR velice intenzivně spolupracuje s MŽP také Svaz měst a obcí ČR a jiní odborníci (už ne 

jen různá ekologická. [23] 

http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
http://www.env.cz/__c1256e7000424ac6.nsf/Categories?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=3.1#3.1
http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
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Nový zákon by mohl být platný od roku 2014, leč existuje obava, jakou optikou 

bude na výše uvedené nahlíženo aktuálním politickým zastoupením ve vládě.  

 

Z Operačního programu životní prostředí (dále OPŽP), se v současné době připra-

vuje dotačně podpořit výstavbu tří spaloven. Bohužel politické rozhodnutí nedotovat spa-

lovny (zařízení na energetické využití odpadů) bylo zrušeno až za úřadování Doc. RNDr. 

Ladislava Mika, Ph.D. ČR by tyto tři spalovny velice pomohly odpadovému hospodářství 

ČR a mohou výrazně přispět k plnění limitů schválených Evropskou komisí pro omezení 

skládkování biologicky rozložitelných odpadů. Spalovny se připravují u Plzně v katastru 

obce Chotíkov (žadatel Plzeňská teplárenská a.s.), v Mostě – Komořany (žadatel United 

Energy, a.s.) a u Karviné (KIC a.s.). 
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2.2. Výhled odpadového hospodářství 

 

Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR oficiálně představily aktualizovanou 

Strategii rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR (dále jen „Strategie“). Návrh 

koncepčního řešení dlouhodobě udržitelného odpadového hospodářství na úrovni regionů a 

jednotlivých měst a obcí ČR byl jedním z hlavních témat celostátní konference Odpady a 

obce 2011, která se konala v Hradci Králové.  

Strategie se v nové návrhové části zabývá řešením odpadového hospodářství obcí, 

postaveném na nakládání s odpady v rámci regionálního integrovaného systému. Hlavním 

sledovaným cílem je omezit množství odpadů končících na skládkách a naopak zvýšit 

efektivní využívání odpadů v souladu s hierarchií nakládání s odpady. Navrhovaná řešení 

vycházejí z cílů směrnic EU a zohledňují současný stav nakládání s odpady s ohledem na 

technickou vybavenost, ekonomickou a sociální únosnost a požadavky na ochranu životní-

ho prostředí. Velká část navrhovaných opatření vychází z Rozšířených tezí rozvoje odpa-

dového hospodářství ČR, které byly v srpnu roku 2010 přijaty vládou ČR jako stěžejní 

dokument pro revizi stávajících právních norem v oblasti odpadového hospodářství. Stra-

tegie byla oproti původní ze srpna 2008 aktualizována o data za období 2007 až 2010.  

Základní myšlenkou, která propojuje veškerá navrhovaná řešení, je budování a roz-

víjení integrovaného systému nakládání s odpady. Jde o jednoduchou ucelenou strategii 

koordinace odpadového toku, která řeší odpadové toky počínaje prevencí, přes sběr, využi-

tí až po odstranění komunálních odpadů. Navrhovaného systému se účastní občané - spo-

třebitelé, dále obce a města jako původci a majitelé odpadů, kteří společně s kraji organizu-

jí celý systém. Neopominutelnou součástí systému je také průmysl jako původce odpadů a 

realizátor odpadových služeb. Investice na budování systému a na jeho provoz by měly 

plynout z výnosů zejména nově koncipovaného poplatku za skládkování, klíčová zařízení 

systému by měla být podporována z veřejných prostředků. V rámci systému jsou klíčový-

mi procesy systém sběru využitelných, objemných, nebezpečných, směsných a dalších 

odpadů, včetně zpětného odběru výrobků a systém jejich svozu a přepravy. Za klíčová za-

řízení jsou považována zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů, zařízení pro energetické 

využití směsných a biologicky rozložitelných odpadů ve vazbě na energetickou koncepci 

regionu, zařízení pro využití vhodných biologicky rozložitelných odpadů z obcí a zařízení 

pro konečné odstranění odpadů. Pro zajištění funkčnosti integrovaného systému je nutná 

širší návaznost na další zařízení neregionálního nebo mezinárodního významu, jako jsou 

zařízení pro konečné využití druhotných surovin, demontážní linky na vybrané druhy vý-

robků s ukončenou životností včetně autovraků a zařízení pro využití nebo odstranění od-

padů. [24] 

Strategie se věnuje také pojmům a definicím v odpadovém hospodářství, hlavní je 

definice komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu. Dalším tématem je ma-

teriálové využití a recyklace komunálního odpadu a navazující opatření a nástroje, tedy 

zejména integrované systémy, rozvoj odděleného sběru a stabilizace systému třídění a 
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recyklace využitelných odpadů. Strategie řeší i samostatnou skupinu živnostenských odpa-

dů, zpětný odběr výrobků z pohledu obcí, stavební odpady, sedimenty, nelegální skládky, 

littering (pozn. bezohledné odhazování odpadků v místě jejich vzniku, bez použití k tomu 

určených nádob na odpadky či košů na papír) a další. Nedílnou součástí návrhů Strategie 

je informování obyvatel o správném nakládání s odpady a jednotná evidence a statistika 

odpadového hospodářství.  

Strategie navrhuje nové či upravuje stávající ekonomické nástroje - dvousložkový 

poplatek za odstraňování odpadů složený z kompenzačního poplatku a poplatku za sklád-

kování, jednotného zpoplatňování občanů místním poplatkem a zpoplatnění dalších subjek-

tů využívajících systém obce, jako jsou živnostníci a uživatelé rekreačních objektů. [24] 
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3. KOMUNÁLNÍ ODPADY 

3.1. Charakteristika odpadů 

 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o od-

padech. 

Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do 

některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, k využití nebo 

k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo vý-

kupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný 

převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do 

některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech osoba sama. [23] 

 

Odpad (ang. Waste, franc. Déchets, něm. Abfall) je věc, které se chce její majitel 

zbavit, nebo též movitá věc, jejíž zneškodnění je nutné z hlediska péče o zdravé životní 

podmínky a ochrany životního prostředí.  

 

Komunální odpad je heterogenní materiál s časově proměnnou skladbou i množ-

stvím a představuje veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob. 

Zákon o odpadech stanoví, že původcem komunálního odpadu je obec. Komunální odpad 

zahrnuje směsný komunální odpad, separovaně sbírané složky (papír, plast, sklo, nápojové 

kartóny), nebezpečný odpad, objemný odpad, odpad ze zahrad a parků atd. [25] 

 

Pozn. Jedním z hlavních cílů Plánu odpadového hospodářství ČR je zvýšit materiá-

lové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2002 (14%). 

 

Druhy odpadu: 

- Komunální odpad (KO) je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob 

(domácností) na území obce. 

- Zbytkový komunální odpad (ZKO) je složka komunálního odpadu, která zbývá 

po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu. 

- Tuhý komunální odpad (TKO) - je komunální odpad, který si za běžných atmo-

sférických podmínek uchovává svůj tvar 

- Domovní odpad (DO) - je odpad z domácností a z činností spojených s úklidem 

obytných objektů. Jedná se především o běžný odpad z denní spotřeby domác-

ností. 

- Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) - je jakýkoli odpad, který je 

schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zele-

ně, papír)  

http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
http://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komun%C3%A1ln%C3%AD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komun%C3%A1ln%C3%AD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odd%C4%9Blen%C3%BD_sb%C4%9Br_odpadu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Objemn%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
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Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné a ka-

palné, podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a komu-

nální odpady. Specifickým druhem odpadu jsou odpady z výroby, především strojírenské. 

Různé kovové třísky, zbytky tyčového materiálu po dělení normalizovaných profilů jsou 

ve skutečnosti cennou a především neznečištěnou surovinou. [7] 

 

Dělení odpadu dle legislativy: 

Odpady se dle legislativy katalogizují v tzv. Katalogu odpadů (20 skupin odpadu) a 

lze je dělit podle složení na: Nebezpečný odpad (NO), Ostatní odpad (OO) a Odpady které 

nejsou uvedeny v seznamu NO, ale kategorie nebezpečný jim byla přiřazena. (O/N) - 

(např.: materiály znečištěné po havárii) 

 

Charakteristika tuhých komunálních odpadů představuje poměrně složitý problém 

vzhledem k značné heterogenitě těchto typů odpadních surovin. Jak plyne z výše uvedené 

definice, jde o materiály velmi heterogenního složení, obsahující značné množství nejrůz-

nějších materiálů a látek. V níže uvedené tabulce (Tabulka č.1) je uvedeno přibližné prů-

měrné složení komunálních odpadů, zjištěné dlouhodobým sledováním. Je uvedeno prů-

měrné zastoupení spolu se směrodatnou odchylkou, která charakterizuje kolísání obsahu 

sledovaného materiálu. Tyto údaje jsou pouze ilustrativní, protože v případě komunálních 

a jim podobných odpadů není možno hovořit o průměrném složení. Složení odpadu je 

ovlivňováno velikostí příslušné aglomerace, převládajícím typem zástavby, ročním obdo-

bím atd. [8] 

 

Tabulka č. 1 Přibližné složení komunálního odpadu 

 

Materiál Zastoupení (hm. %) 

Papír 32 

Plasty 9 

Odpady potravin 10 

Dřevo 6 

Sklo 8 

Ocel 5 

Hliník 1 

Lepenka 14 

Rostlinný odpad 4 

Ostatní organický odpad 5 

Ostatní anorganický odpad 6 

Celkem 100 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad_z_t%C4%9B%C5%BEby
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C5%AFmyslov%C3%BD_odpad&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%BD_odpad&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komun%C3%A1ln%C3%AD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komun%C3%A1ln%C3%AD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nebezpe%C4%8Dn%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ostatn%C3%AD_odpad&action=edit&redlink=1
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3.2. Shromažďování odpadů 

 

Je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich 

vzniku před dalším nakládáním s odpady (např. předání oprávněné osobě).  

Původce odpadů je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých dru-

hů a kategorií. Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů 

není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhla-

sem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích. [9] 

Shromažďování odpadů utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií je jednou ze 

základních povinností původce odpadu. Jedná se o krátkodobé soustřeďování odpadů do 

sběrných nádob před dalším nakládáním s nimi. Tato povinnost je stěžejní pro další možné 

nakládání s nebezpečnými i ostatními odpady, zvláště při jejich možnosti dalšího využití 

jako možných druhotných surovin. Je to též jedna z prvních možností, kde snížit množství 

odpadů a tím se chovat úsporněji z hlediska prvotních zdrojů i ekonomických zdrojů. Nej-

častěji dochází k porušování této povinnosti tím, že do sběrné nádoby je odkládáno několik 

druhů odpadů zároveň (např. nádoby od sprejů, mastné rukavice společně s komunálním 

odpadem), čímž je možno i ostatní odpady dostat do kategorie nebezpečných odpadů. Ne-

jen se tím zvýší hmotnost nebezpečných odpadů, ale i náklady za odstranění těchto odpa-

dů. Podle druhů odpadů odložených v jedné nádobě jsou náklady 3 – 20x vyšší než odstra-

nění odpadů tříděných do jednotlivých sběrných nádob. 

Odpady různých katalogových čísel (někdy i kategorií) lze shromažďovat v jedné 

sběrné nádobě pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy k upuštění od 

třídění nebo odděleného shromažďování. [26] 

 

Činnost v oblasti odstraňování komunálního odpadu lze rozdělit do dvou pracov-

ních oblastí, a to: 

 odvoz odpadu 

 zneškodňování odpadu 

V první oblasti je zahrnuto jednak přechovávání odpadu v jednotlivých domácnos-

tech počínaje vznikem odpadu a konče vysypáním do sběrných nádob a jednak shromaž-

ďování a odvoz na místo zneškodnění. Pro shromažďování komunálních odpadů se využí-

vá nádobový systém s různými variantami nádob a speciálních sběrných vozů. Domovní 

odpad se nejčastěji ukládá do přesypných sběrných nádob o objemu 110 litrů (tyto jsou 

však ve stále větší míře nahrazovány plastovými nádobami o objemu 240 litrů) nebo pře-

sypné kontejnery o obsahu 1110 litrů. Odpad je ze stanovišť sběrných nádob svážen sběr-

nými vozy, ve kterých se pro maximální využití nosnosti odpad zhutňuje pomocí stlačova-

cího zařízení. 
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Třídění a separovaný sběr 

Papír, plasty, textilie, sklo, kovy, organické i neorganické materiály jsou hlavní 

znovuzískatelné materiály obsažené v tuhém domovním odpadu. Znovuzískávání těchto 

materiálů nebo některého z nich je založeno na ekonomickém vyhodnocení a místních 

podmínkách. Pro třídění a separovaný sběr byly vyvinuty četné třídící technologie, jejichž 

cílem je vytřídit z komunálního odpadu:  

 zdroje surovin pro průmysl 

 palivo pro výrobu energie 

 materiál použitelný pro rekultivaci půdy 

 materiál ukládaný přímo do přírodního prostředí 

 

Tabulka č. 2 Schema zpracování komunálního odpadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separovaný sběr odpadů 

Přestože existují a jsou již v provozu zařízení na třídění odpadů, stále větší část je-

jich recyklace se provádí separovaným sběrem. Buď to je to přinášecí způsob do odděle-

ných nádob nebo kontejnerů nebo odvážecí způsob přímo od domů. Uskutečnění odděle-

ného sběru v domácnostech, který je podmínkou úspěšné recyklace druhotných surovin, 

vyžaduje kromě nádoby na běžné kuchyňské odpady i sběrné nádoby na další druhy odpa-

dů, jako je papír, sklo, textil a kovy. Přitom tyto nádoby musí být uzavíratelné, snadno čis-

titelné a hygienicky nezávadné. Tyto sběrné nádoby jsou umístněny na sběrných stanoviš-

tích a jsou barevně odlišeny. Využitelnost komunálního odpadu se ještě zvyšuje tím že, 

z něj lze odstranit nebezpečné látky. Města zřizují na vlastní náklady tzv. sběrné dvory, 

kde bezplatně město odebere od obyvatel nebezpečné i nadměrné odpady jako jsou lenič-

ky, televize, koberce, autobaterie atp. Aby bylo řešení tohoto problému ještě zefektivněno 

zřizují se sběrná místa přímo v obchodních centrech například pro použité bateriové mono-

       Komunální 

odpad 

 

Drcení, prosívání,  

třídění, lisování aj. 

Papír Plasty Sklo Kovy Zbývající 

odpad 
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články nebo staré léky. To je však do jisté míry ovlivněno přístupem z řad občanů, protože 

se při zavádění separovaného sběru od občana – původce odpadu požaduje práce navíc 

spočívající v roztřídění odpadu na vybrané složky a jejich donášce, proto je třeba změnit 

dosavadní náhled obyvatel na odpad tak, aby se třídění odpadu stalo pro každého občana 

samozřejmostí.  

 

Třídění komunálních odpadů 

Využití tuhého domovního odpadu (dále jen TDO) jako zdroje surovin pro průmysl 

znamená dosud nejlepší známé zhodnocení tohoto odpadu. Toto zhodnocování, respektive 

třídění, popřípadě i úprava odpadů se provádí v závodech na třídění odpadů. Tato progre-

sivní technologie má ale své problémy nejen v ekonomické oblasti, ale i v oblasti provozní, 

pokud nejsou odpady předtříděny separovaným sběrem. Zařízení na třídění komunálních 

odpadů musí být navrhována tak, aby nevznikaly možné potíže při zpracování, vzniklé tím, 

že se mohou měnit vlastnosti odpadů nejen podle ročního období, ale i ze dne na den. [7] 
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3.3. Využití odpadů 

 

Využívání komunálních odpadů je obvykle, v podmínkách ČR, nákladnější než je-

jich odstranění skládkováním. Stabilní zdroj financování, který kompenzuje nevýhody 

recyklace z hlediska jejich nákladů, přináší „zásada odpovědnosti výrobce“. 

Získání kvalitních materiálů vhodných k recyklaci ze směsných komunálních odpa-

dů je obvykle z technického hlediska obtížné a z ekonomického hlediska nákladné. 

Recyklovatelné stejnorodé a kvalitní suroviny z komunálních odpadů lze získat separova-

ným sběrem. Separovaný sběr však vyžaduje aktivní účast občanů na řešení problémů od-

padového hospodářství a vhodnou technickou infrastrukturu v obci. [3] 

Zastoupení jednotlivých frakcí v domovním odpadu je ovlivněno různými faktory 

(velikost sídla, skladba obyvatel…). Komunální odpad z domácností obsahuje papír, plas-

ty, sklo, bioodpad a další složky a je třeba jej třídit. Pro energetické využívání odpadů však 

detailní skladba směsného komunálního odpadu není směrodatná. Spalovna komunálního 

odpadu je z tohoto pohledu univerzální zařízení pro energetické využití odpadů. 

Přesto procentuální podíl komunálních odpadů ukládaných na skládkách stoupá a 

téměř veškeré směsné komunální odpady jsou skládkovány. Snížení hmotnostního podílu 

komunálních odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 

2000 a s výhledem dalšího postupného snižování není plněn. Z výsledků není patrný žádný 

trend ke snižování skládkování komunálních odpadů. Na regionální úrovni nejsou doposud 

vytvářeny integrované systémy nakládání s odpady a zajišťovány dostatečné technologické 

kapacity na efektivní využití odpadů podle cílů Plánu odpadového hospodářství. [14]  

Podle evropské směrnice 99/31/ES měla do roku 2010 Česká republika snížit 

množství komunálních odpadů, ukládaných na skládky, na 75 % množství vyprodukova-

ného v roce 1995. Do roku 2013 musí dokonce dojít ke snížení na 50 % a v roce 2020 na 

35 % základu roku 1995. Z celkového množství vyprodukovaného komunálního odpadu se 

v roce 2003 uložilo do skládek 72 % a v roce 2007 to bylo již 83 %. [13] 

 Jedním z hlavních cílů Plánu odpadového hospodářství ČR (POH) je zvýšit mate-

riálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2002 

(14%). [14] 

 

Tabulka č. 3 Vývoj nakládání s komunálním odpadem (tis. tun/rok)  [6] 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 

produkce komunálního odpadu 2857 2841 2954 3039 3025 

z toho skládkování 2049 2267 2133 2730 2498 

energetické využití 401 397 376 302 299 

 produkce/energ. využití v % 14,03 13,97 12,7 9,93 9,88 

 

http://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr
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Z tabulky je zřejmé, že trend ukládání do skládek narůstá, zatímco energetické vyu-

žití má klesající tendenci. Většina komunálních odpadů se dnes u nás ukládá na skládkách. 

Pouze zhruba 10 - 14% komunálních odpadů se energeticky využívá. Tudíž splnění 

výše uvedeného cíle z POH se jeví jako naprosto nereálné! Česká republika v tomto ohledu 

velmi zaostává za ostatními státy Evropy. Rozvinuté země, k nimž bychom se chtěli přiblí-

žit, odpady recyklují, zbytek energeticky využívají a skládkují minimálně. 

V Německu a Švýcarsku se téměř neskládkuje, protože odpady se energeticky vyu-

žívají. V Holandsku, Rakousku, Belgii a Dánsku jde na skládky minimum odpadů. Ze „sta-

rých“ zemí EU se hodně skládkuje v Norsku a Finsku, které mají řídké osídlení. Ve Velké 

Británii bylo historicky vybudováno velké množství skládek, avšak s novou evropskou 

legislativou se situace mění a ve výstavbě je několik spaloven. Podle oficiálního sdělení je 

třeba ve Velké Británii vystavět během příštích 10 let 50 nových spaloven odpadů. [1] 

 

Perspektivy České republiky 

Obdobná situace jako v Británii čeká také na Českou republiku, pokud bude chtít 

vyhovět evropské legislativě. 

Z očekávané bilance produkce směsného komunálního odpadu vyplývá, že po sepa-

raci a materiálovém využití odpovídajícího množství jeho využitelných složek nebude 

možné v souladu se závazky Směrnice 99/31/ES uložit do skládek cca 900 tis. tun komu-

nálního odpadu (Tabulka č. 4). Jediným řešením pro tento odpad je jeho energetické využi-

tí v zařízeních energetického využití odpadů. Kapacita současných tří fungujících zařízení 

v ČR však pro toto množství nestačí. [24] 

 

Tabulka č. 4 Bilance komunálního odpadu ve vztahu k Směrnici 99/31/ES [24] 

 

Základní bilance      2006       2010      2013      2020 

Produkce odpadu 2 208 034 2 243 465 2 318 923 2 726 380 

Nutno odklonit od skládkování - 942 013 1 412 764 2 049 959 

Možno uložit na skládku 1 920 990 1 301 452 906 159 676 421 

 

V České republice jsou v současnosti v provozu tři spalovny komunálního odpadu. 

Ve všech se odpad využívá pro výrobu energie. První moderní zařízení na energetické vy-

užívání odpadů bylo budováno od osmdesátých let minulého století v Brně. Zařízení v Pra-

ze se budovalo velmi dlouho, ještě v období socialistického Československa, a bylo zpro-

vozněno až v letech 1996–1998. Na podzim 1999 bylo uvedeno do provozu nové zařízení 

na energetické využívání odpadů v Liberci, které snese nejpřísnější měřítka ohledně kon-

cepce, architektonického zpracování a v neposlední řadě ohledně instalovaného technolo-

gického řetězce. 
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Tabulak č. 5 Spalovny komunálních odpadů provozované v ČR v roce 2010 [12] 

 

Provozovatel Místo provozu Projektovaná 

kapacita (t/rok) 

Využití 

tepla 

Pražské služby a.s. Praha 310 000 ANO 

TERMIZO, a.s. Liberec 96 000 ANO 

Spalovna a komunální odpady Brno, a.s. Brno 240 000 ANO 

 

Z uvedené tabulky je vidět, že celková projektovaná kapacita provozovaných spa-

loven činí 646.000 tun spáleného odpadu za rok. 

 

Je alarmující, že v ČR bylo za posledních deset let uvedeno do provozu pouze 

jedno nové zařízení na energetické využívání odpadů v Liberci. Vedle pražské spalovny 

v Malešicích a zařízení v Líšni (Brno) tak opravdu zatím využíváme v republice tři spalov-

ny. Několik záměrů, které vznikly v uplynulých letech se nesetkalo s podporou Minister-

stva životního prostředí a nevládních organizací, ani s pochopením občanských iniciativ. 

Nedůvěra vyplývá z neopodstatněných mýtů, že tam, kde je spalovna, přestávají se třídit 

odpady, že spalovna je páchnoucí zařízení produkující černý dým a nebezpečné zplodiny. 

Ke splnění evropských směrnic budeme v brzké době potřebovat nejméně čtyři až 

pět spaloven velikosti současných zařízení. Nejblíže k realizaci má Krajské integrované 

centrum nakládání s odpady (KIC) v Moravskoslezském kraji. Mělo by vzniknout do ro-

ku 2015 v bývalém areálu dolu Barbora na Karvinsku. Jeho součástí bude spalovna odpa-

du, sedm překládacích stanic a sběrných dvorů. Ve spalovně se využije téměř 200 000 tun 

směsného komunálního odpadu ročně k celoroční energetické produkci.  

Další dvě spalovny, jsou rovněž ve stádiu příprav. Spalovna – neboli „moderní za-

řízení na energetické využití odpadů“ u Plzně v katastru obce Chotíkov (žadatel Plzeňská 

teplárenská a.s.) je ve stadiu zahájení výstavby a dokončena by měla být do konce roku 

2015. Má mít takové parametry, že nahradí 70.000 až 80.000 tun uhlí ročně, má fungovat 

desítky let a má mít tepelný výkon 35 MW a elektrický 7 MW.  Spalovna bude zpracová-

vat až 95 000 tun odpadu ročně. 

Zatím poslední připravovanou spalovnou bude zařízení v Mostě – Komořanech 

(žadatel United Energy, a.s.), která má stát rovněž v roce 2015 a roční kapacita má být 150 

000 tun komunálního odpadu. Její životnost má být asi 25 let. 

Vzhledem k současné situaci v ČR stávajících tří spaloven s celkovou kapacitou 

640 000 tun spáleného odpadu, můžeme konstatovat, že na konci roku 2015 bude ČR dis-

ponovat šesti spalovnami s celkovou kapacitou 1 085 000 tun spáleného vesměs komunál-

ního odpadu, což je navýšení o 42% než dosud. [23]  
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4. TERMICKÉ TECHNOLOGIE NA ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ 

 

Termické recyklační technologie představují takové technologie, které na odpad 

působí teplotou, přesahující mez jeho chemické stability tzn. 300 - 2000
o
C. Termické pro-

cesy jsou využívány např. při zpracování tuhého domovního odpadu event. jiných organic-

kých odpadů (např. kaly z čistíren vod a plastové odpady).  

 

Tyto procesy je možno rozdělit na dvě velké skupiny: 

 

- oxidativní procesy při nichž je v reakčním prostoru obsah kyslíku stechiome-

trický nebo vyšší vzhledem ke zpracovávanému odpadu. Můžeme sem zařadit 

nízkoteplotní (do 1000
o
C) a vysokoteplotní (nad 1000

o
C) spalování. 

 

- reduktivní procesy při nichž je v reakčním prostoru obsah kyslíku nulový nebo 

substechiometrický vzhledem ke zpracovávanému odpadu. Do této skupiny pat-

ří pyrolýza a zplyňování [7] 

 

Pro lepší orientaci je dále uváděno základní dělení jednotlivých termických procesů 

zpracování odpadů: 

1) spalování 

2) zplyňování 

3) pyrolýza 

 

4.1. Spalování odpadů 

 

Laicky řečeno je spalování chemický proces rychlé oxidace, kterým se uvolňuje 

chemická energie vázaná ve spalovaném palivu na energii tepelnou. 

Jak je výše uvedeno, patří spalování mezi oxidativní procesy a probíhá za přebytku 

kyslíku, zdrojem kyslíku pro spalování je vzduch. Cílem je, aby následující reakce 

 

C + O2 → CO2   a  2 H2 + O2 → 2 H2O 

 

proběhly stechiometricky, to je, aby veškerý uhlík respektive vodík obsažený ve spalova-

ném materiálu zreagoval podle uvedených rovnic. Spalování probíhá podle druhu spalova-

ného odpadu při teplotách 800 – 1200 OC. [7] 

Reakce jsou exotermní (reakce, při níž se uvolňuje energie - uvolňuje se teplo, pro-

tože reaktanty mají větší energii než produkty. Například hoření je exotermická reakce, 

protože se uvolňuje teplo a světlo. Opakem je reakce endotermická, kde musíme teplo neu-

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_vazba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Palivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Endotermick%C3%A1_reakce
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stále dodávat, aby reakce mohla probíhat), hlavním produktem spalování je energie využi-

telná pro výrobu tepla nebo elektrické energie. 

Kromě toho probíhají další oxidační reakce, síra reaguje na oxidy síry, dusík se 

oxiduje na NOx, dále v malém množství vznikají i složitější uhlíkaté sloučeniny s kyslí-

kem, halogeny reagují na halogenvodíky. Produkty těchto vedlejších reakcí při spalování 

odpadů tvoří z hlediska životního prostředí nežádoucí podíl ve spalinách a proto je nutnou 

součástí spaloven odpadů kromě jiných i zařízení čištění spalin. [7] 

 

Při nízkoteplotním spalování se teploty ve spalovacím prostoru pohybují v rozmezí 

od 300 do 1000
o
C, při vysokoteplotním spalování se používají teploty nad 1000

o
C. Nevý-

hodou oxidativních procesů je výskyt značného množství dalších odpadních materiálů. Jde 

o následující typy odpadů: 

- škvára, struska, polokoks (hlavní tuhý zbytek po spalování) 

- tuhé podíly, získané v průběhu čištění spalin (ve formě suché nebo ve formě ka-

lu) 

- tuhé podíly nebo kaly z čištění technologických vod 

Tyto odpady mohou představovat další nebezpečí pro životní prostředí. 

Hlavní tuhé zbytky po spalování jsou nebezpečné zejména díky možným obsahům 

těžkých kovů, které se po uložení odpadu mohou časem uvolňovat do životního prostředí. 

Tyto odpady však také často obsahují polychlorované dibenzofurany a dibenzodioxiny. 

Jejich obsah se zvyšuje s klesající teplotou spalování. Základním způsobem, jak zabránit 

uvolňování výše uvedených škodlivin do životního prostředí je důkladné protavení strusky. 

Toto protavení zabrání zejména únikům iontů těžkých kovů v důsledku jejich převedení do 

formy směsných oxidů (spinelů), křemičitanů a hlinitokřemičitanů. 

Tuhé podíly z čištění spalin jsou mnohdy řádově nebezpečnější než škvára a strus-

ka. Tyto odpady představují velmi jemnozrnný materiál s vysokým obsahem PCDD/PCDF, 

Hg a jemnozrnných kovových oxidů, které v průběhu spalovacího procesu vytěkají ve 

formě kovových par. Z hlediska toxicity je výhodnější provádět mokré zachycování a čiš-

tění spalin v alkalizované vodě (pH 7-10). 

Těžké kovy se takto mohou srážet a recyklovat. Pro zachycení zbytkových obsahů 

Hg je nutno aplikovat aktivní uhlí nebo koks. Pro likvidace polychlorovaných sloučenin je 

možné zařadit zvláštní stupeň zpracování tuhého zbytku, využívající např. dlouhodobou 

tepelnou destrukci Cl-derivátů zahřátím nad 350 
o
C.  [7]  
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4.2. Zplyňování odpadů 

 

Jednoduše řečeno je zplyňování proces, který přeměňuje organické materiály na 

hořlavé plyny. 

Probíhá za podstechiometrického množství kyslíku, protože cílem je, aby oxidační 

reakce uhlíku proběhla pouze na oxid uhelnatý podle následující rovnice: 

 

2 C + O2 → 2 CO  a reakce  2 H2 + O2 byla zcela potlačena. 

 

Teplota při zplyňování se pohybuje cca v rozmezí 1000 – 1500 
O
C. V praxi samo-

zřejmě dochází v malém množství i k reakcím, kdy vzniká i CO2 a voda. Produktem je 

syntézní plyn to je převážně směs CO + H2, který je možné využít materiálově nebo k 

výrobě energie. Při zplyňování se používá při reakci buď kyslík, nebo vzduch obohacený 

kyslíkem na 90 a více %. Důvodem je vyloučení dusíku ze vzduchu, protože dusík tvoří s 

ohledem na materiálové i energetické využití syntézního plynu nežádoucí složku. V přípa-

dě zplyňování se vzniklý syntézní plyn podrobuje čištění, ještě před vlastním užitím. S 

ohledem na „redukční” atmosféru mají nežádoucí složky vzniklé z přítomných prvků jiný 

charakter než při spalování, např. ze síry vzniká sirovodík a je rovněž značně potlačena 

tvorba vyšších uhlíkatých látek s kyslíkem.  

Syntézní plyn je možné využívat materiálově např. pro výrobu vodíku, pro výrobu 

metanolu, nebo kapalných paliv Fischer-Tropschovou syntézou. 

V praxi převažuje energetické využití syntézního plynu na plynové turbíně v koge-

neračním cyklu, nebo na plynovém motoru. 

 

Plazmové zplyňování je zplyňování, kde se potřebné teplo ke zplyňovacím reakcím 

dodává v elektrickém oblouku vytvořeném v plazmovém hořáku. [20]  
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4.3. Pyrolýza 

 

Přesto, že jsou v současné době technologie a technické zařízení na spalování od-

padů vysoce vyvinuté má pojem pyrolýza a její aplikace pro využití odpadů stále své za-

stánce. Argumenty hovořící pro rozvoj pyrolýzy pro využití odpadů cílí na menší množ-

ství odplynů, nižší teploty, méně škodlivin atd. Hlavně v 70. letech byly provedeny četné 

výzkumné a vývojové záměry, které naznačily, že pyrolýza může být vhodný postup k 

zpětnému získání vysokého podílu surovin z odpadu. [3] 

 

Očekávané možné výhody tohoto nového systému byly především: 

výroba paliv (koks, olej, plyn) nebo hodnotných produktů (vodík, syntézní plyn) 

významné snížení objemu plynu k čištění 

zpětné získání železných a neželezných kovů a vitrifikovaného inertu ze zbytku 

nižší provozní náklady 

použitelnost pro menší jednotky 

 

Výroba pevných paliv byla důvodem pro koncepci malých decentralizovaných py-

rolýzních jednotek. Koks z odpadu však nebylo nikdy možné s úspěchem uplatnit na trhu, 

takže všechny pyrolýzní produkty musely být spotřebovány na místě. Tím je provoz po-

měrně komplikovaný, protože vedle pyrolýzní jedenotky musí být také spalovací jednotka 

s několika stupni. 

Pyrolýza může probíhat jako samostatný proces a nebo je součástí jiného zařízení 

např. jako předřazený proces v energetickém zdroji, který využívá produkty pyrolýzy. 

V odpadovém hospodářství nezískala dosud pyrolýza SKO nebo jiných odpadů 

v rámci EU větší význam, ačkoliv především v 70. letech byla v souvislosti s tímto postu-

pem velká očekávání. 

 

Definice 

Pyrolýza je postup termického zpracování organických látek s vyloučením přístupu 

kyslíku, vzduchu nebo jiných zplyňovacích látek. Běžně se pro pojem odplynění prosazuje 

výraz pyrolýza, ačkoliv se takto přísně vzato označuje pouze chemický postup při přemě-

ně. V chemických postupech jsou takové procesy označovány jako suchá destilace, termic-

ký cracking, nízkotepelná karbonizace nebo koksování. Avšak tyto postupy jsou obtížně 

použitelné pro nehomogenní směsi odpadů. 

V přesném slova smyslu se pod pojmem pyrolýza rozumí termický rozklad látek 

bez přístupu kyslíku tedy v atmosféře, ve které nedochází ke spalování. Reakčními produk-

ty jsou plyny, plynné uhlovodíky, stejně jako pevné, koksu podobné zbytky s inertními 

materiály. [7] 
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Na rozdíl od zplyňování a spalování je pyrolýzní proces využívaný pro vývoj ino-

vativních technologií založen na rozkladu organických látek působením tepla bez přístupu 

oxidačních médií. V technické praxi bývá tento proces dělen do třech kategorií podle pou-

žívaných teplot, a to na procesy nízko-teplotní (< 500°C), středně-teplotní (500 – 800°C), 

vysoko-teplotní (>800°C). 

 

Z hlediska využití produktů pyrolýzy lze procesy dělit na: 

- pyrolýzu s energetickým využitím, která je používána zejména při zpracování od-

padů s nižším obsahem plastů (např. netříděný TDO) eventuálně v dnešní době na zpraco-

vání paliva z odpadu (RDF). V tomto případě jsou pyrolýzní plyny po vyčištění používány 

k energetickým účelům jako plynné palivo. 

Plyny mohou být zpracovány v zásadě dvojím způsobem. Surový plyn je spálen bez 

předchozího čištění včetně všech dehtů a ostatních nečistot nebo je surový plyn nejprve 

zbaven dehtů a uhlovodíků. 

Rozklad těchto látek se obvykle děje parciální oxidací a oxidační produkty jsou po-

té intenzivně redukovány (např.na žhavém koksovém loži) při 900-1200
o
C. Tím dojde i k 

rozložení metanu a výsledný plyn je složen pouze z vodíku, vodní páry, oxidu uhličitého a 

uhelnatého. 

- pyrolýzu se surovinovým využitím, kdy se z pyrolýzního plynu ochlazením oddělí 

pyrolýzní olej, který má podobné složení jako černouhelný dehet a lze jej tedy zpracovat 

koksochemickými postupy nebo použít jako kapalné palivo. Pyrolýzní plyn se použije jako 

palivo pro vlastní proces. Toto zaměření pyrolýzy je vhodné zejména při zpracování ryze 

plastových podílů nebo pryžových odpadů (automobilové pláště). Jako hlavní odpad pyro-

lýzy vzniká pyrolýzní koks a tuhé zbytky po čištění spalin (prach), které samozřejmě mo-

hou být rovněž ekologicky velmi nebezpečné. [22] 
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5. PYROLÝZA – PRINCIP 

 

Pyrolýza – nebo odplyňovací proces probíhá obecně ve třech fázích: 

Sušení 

Karbonizace 

Tvorba plynu 

 

Teplota   Chemická reakce 

100 - 200
0
C   Termické sušení, fyzikální odštěpení vody 

250
0
C  Deoxidace, desulfurace, odštěpení vázané vody a CO2, depo-

lymerace, začátek odštěpování H2S 

340
0
C  Štěpení alifatických uhlovodíku, vznik metanu a jiných alifa-

tických uhlovodíků 

380
0
C    Karbonizační fáze 

400
0
C    Štěpení vazeb uhlík-kyslík, uhlík-dusík 

400-600
0
C   Přeměna bitumenových složek na pyrolýzní olej a dehet 

600
0
C  Krakování za vzniku plynných uhlovodíků s krátkým uhlíko-

vým řetězcem, vznik aromátů  

nad 600
0
C  Dimerizace etylenu na buten, dehydrogenace na butadien, di-

enová reakce s etylenem na cyklohexan, termická aromatiza-

ce na benzen a výševroucí aromáty 

 

V teplotní oblasti do 150
0
C se zplyní fyzikálně vázaná voda. Tento proces spotře-

buje cca 2250 KJ energie na 1 kg vody, proto je účelné předřadit reaktoru lis nebo sušící 

agregát, v případě, že vstupní materiál má velký obsah vody. (např. kaly z ČOV, kejda ap.) 

Při teplotách 300 až 500
0
C dochází ke karbonizaci. Radikálové skupiny výšemole-

kulárních organických látek jako celulóza, bílkoviny, tuky a plasty se odštěpí, vzniká plyn, 

kapalné uhlovodíky a pevný podíl - uhlík. 

V plynné fázi nad teplotou 500
0
C se při karbonizaci vzniklé produkty dále štěpí. 

Přitom vznikají z pevného uhlíku a kapalných organických látek stabilní plyny vodík, oxid 

uhelnatý, oxid uhličitý a metan. [7] 

 

 

Popis principu 

 V části pro úpravu odpadu se odpad rozmělní na menší částice. Takto rozdrcený 

odpad se dopravuje do zhutňovacího zařízení. Pokud se do odpadu přidává kal z čističek, 

tak ještě před procesem zhutnění. Ve fázi konverze se smíchaný a rozdrcený odpad zahřeje 

v atmosféře chudé na kyslík z teploty okolí na teplotu 450 C, takže vzniká procesní plyn a 

suchý zbytek. Vniklý procesní plyn se vede přímo do spalovací komory. Pevné zbytky se 

odvedou a roztřídí se na jemnou a hrubou frakci. Hrubá frakce se dále třídí v následujících 
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krocích na jednotlivé využitelné složky (kovy železné i neželezné, sklo, keramika…atp..). 

Jemná frakce obsahuje více než 99 % uhlíku. Podíl jemné frakce o zrnění větším než 1mm 

se dále ještě rozdrtí. Takto upravená jemná frakce se pneumaticky dopravuje do spalovací 

komory, kde se společně s procesním plynem spalují při teplotě asi 1300 C. Jak je známo 

ze spalování rizikových odpadů, slouží teplota a časová prodleva k rozložení organických 

látek. Dobře voleným rozdělením teplot a řádným promícháním spalovacího vzduchu a 

paliva se dosáhne kromě malého obsahu NOX  i dobrého vyhoření s podílem nespálených 

zbytků méně než 0,2 % váhových. Tepelná energie obsažená ve spalinách se využívá 

v rekuperačním kotli pro výrobu páry, která se používá pro výrobu elektrické energie nebo 

jako dálkové topení. [3] 

 

Mechanismus: Podle složení látek začíná pyrolýzní proces při různých teplotách. 

Průběh chemických reakcí při odplynění může být cíleně ovlivněn, protože závisí 

na mnoha faktorech.  

 

Kvantitativní rozdělení a kvalitativní složení produktů určují následující faktory: 

- chemické složení, obsah vody a velikost částic vstupního materiálu 

- provozní podmínky jako teplota odplynění, doba ohřevu, doba zdržení, tlak, 

plynná atmosféra, katalytické účinky přítomných látek 

 

Vliv jednotlivých parametrů: 

 

Tlak a teplota 

Obecně je možné konstatovat, že se stoupajícím tlakem probíhá štěpení uhlovodí-

kových molekul symetričtěji a místo štěpení v řetězci se stoupající teplotou se posouvá na 

konce molekul, takže dochází k tvorbě plynných uhlovodíků a v konečné fázi vodíku. Se 

stoupající teplotou dochází ke štěpení silnějších vazeb. 

V závislosti na teplotě jsou proto různé výtěžky pyrolýzních produktů to je pyro-

lýzního oleje, plynu a pevného zbytku. 

 

Použití 

Pyrolýzní postup je vhodné použít pro zhodnocení odpadů pro štěpení směsi mate-

riálů na plynné a pevné frakce aniž by musely tyto procesy probíhat za vysoké teploty jako 

při spalování. 

 

Pyrolýza plastů 

I přes rozdílné štěpné mechanismy a rychlosti štěpení a obzvláště jejich teplotní zá-

vislosti je teoreticky možné štěpení různých plastů na různé frakce teplotně programova-

telnou pyrolýzou. Velkým stimulem pro využití této možnosti v praxi bylo cílené získávání 
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definovaných chemických látek. Toto se ovšem nepodařilo v jednoduché formě, s ohledem 

na množství nežádoucích vedlejších produktů, realizovat. 

 

Vedlejší produkty 

Na základě redukční atmosféry při pyrolýze přecházejí problematické prvky jako 

chlor, síra, kyslíkaté a dusíkaté sloučeniny na odpovídající sloučeniny s vodíkem. Ze stej-

ných důvodů je podstatným způsobem redukována tvorba dioxinů a furanů. Výhodou pyro-

lýzy proti spalování je v redukci objemu štěpného plynu o faktor 5-20 proti spalinám při 

spalování odpadů. To současně umožňuje při čištění pyrolýzního plynu od HCl, H2S, HF 

menší zřízení při jejich vypírce, než u vypírky několikanásobně většího objemu spalin. 

 

Energetická bilance 

Pyrolýza je celkově endotermní proces, ale část potřebné energie je možné pokrýt 

vyrobeným pyrolýzním plynem. Při cíleném odstranění plyných a kondenzovatelných 

škodlivin je pyrolýza postup vyhovující požadavkům životního prostředí. 

Energie zemního plynu slouží pro dodání tepla potřebného pro průběh pyrolýzy. Je 

samozřejmě možné dodávat teplo částí produkovaného plynu. Bilance je pro zjednodušení 

na pyrolýzní plyn, protože se předpokládá, že následné spalování probíhá bez předchozí 

kondenzace složek, které jsou za atmosferických podmínek kapalné.  
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6. PYROLYTICKÉ POSTUPY PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ 

VE SVĚTĚ 

 

6.1. Pilotní pyrolytická zařízení 

 

Na základě výše uvedených výzkumných prací byla hlavně v 70. letech realizována 

a provozována pokusná a pilotní zařízení. Několik z těchto konceptů, které udávaly směr, 

je popsáno v následující části. 

 

KWU-Siemens SBV 

Společnost Siemens vyvinula v německém Ulm-Wieblingenu pilotní zařízení o ka-

pacitě 200 kg/h komunálního odpadu označovanou SBV Schwel-Brenn-Verfahren. Zá-

kladní idea tohoto postupu byla výroba syntézního plynu, který se použije k výrobě elek-

trického proudu na generátoru poháněném spalovacím motorem a nebo bude použit spalo-

váním v kotli pro výrobu tepla. SKO se po rozdrcení dopravuje šnekovým dopravníkem do 

nepřímo ohřívané rotační pece. Šnek současně těsní pec proti atmosféře. Ohřev pece je 

tvořen uvnitř po celé délce pece vedenou trubkou, která zajišťuje výměnu tepla. Ohřev je 

zajištěn ve spodní části párou a v horní části zemním plynem. Pevný produkt pyrolýzy se 

po výstupu z pece dále zpracovává. Sklo, kovy a kameny se vytřídí a dále využijí. 

Pyrolýzní koks se rozemílá. Pyrolýzní plyn se bez odprášení spaluje spolu s pyro-

lýzním koksem ve spalovací komoře bezprostředně zařazené za rotační pecí. Při spalování 

se dosahuje teploty 1300
0
C, přičemž se minerální podíl roztaví. Tavenina se vynáší do 

vodní lázně. Spaliny procházejí čištěním spalin. 

 

Mitsubishi 

Proces probíhá v tavící nádobě, rotační peci a fluidním pískovém loži. Tímto po-

stupem je možné získat z některých polymerů např. polystyrénu nebo polymetymetakrylátu 

zpět monomery. 

 

Destrugas - postup von Kroyer 

Dánská firma Pollution Control Ltd. instalovala v roce 1971 pilotní zařízení podle 

postupu destrugas v Kalundborgu. Kapacita zařízení byla 6t SKO za den. Postup pracoval s 

reaktorem šachtového typu a byl koncipován výhradně pro pyrolýzu SKO a odpadům SKO 

podobným. SKO byl nejdříve rozdrcen a výtahem podáván do reaktoru. Šachtová pec se-

stávala z pravoúhle, keramicky vyložené roury eliptického průřezu. Reaktor byl na svém 

horním konci otevřený a byl proti atmosféře uzavřený násypem materiálu. Doba zdržení v 

reaktoru byla 24 hod. Teplota ve spodní části reaktoru byla 900
0
C. Produkovaný plyn byl 

odebírán k ohřevu reaktoru a spalován z vnějšku. Pyrolýzní plyn byl odtahován ze spodní 

části reaktoru a čištěn v protiproudé pračce před použitím k ohřevu reaktoru. 
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KPA 

V tomto případě byl použit jako reaktor zevnitř ohřívaný rotační buben. Cílem byla 

nízkoteplotní pyrolýza, při které bylo možno použít feritické oceli u rotující pece a tím 

snížit investiční náklady. Pyrolýzní plyny byly vedeny do konvertoru, ve kterém se orga-

nické látky štěpily na uhlovodíky s krátkým řetězcem . Získaný štěpný plyn byl spalován v 

plynovém motoru s generátorem na produkci elektrického proudu. Odplyny z plynového 

motoru se používaly k ohřevu rotační pece. 

Pilotní zařízení s kapacitou 3t/h k demonstračním účelům bylo uvedeno do provozu 

v Aal (SRN) v roce 1982. 

 

DAL 

V Plaidtu u Koblenz instalovala Deutsche Anlagen Leasing výzkumné zařízení na 

pyrolýzu SKO. Jako pyrolýzní reaktor zvolil DAL rotační pec ohřívanou zvnějšku s prů-

měrem 1 m a délkou 10 m. Za rotační pecí byla zařazena spalovací komora a čištění spalin. 

Kapacita 2t/h SKO. Na tomto zařízení se prováděly pokusy i s jinými odpady (pneumatiky, 

plasty, drcenými kabely). 

 

Kobe Steel 

Japonská firma Kobe Steel testovala zařízení na pyrolýzu pneumatik s kapacitou 

200 kg/h. Staré pneumatiky byly nejdříve rozdrceny na velikost 30 mm a následně šneko-

vým podávacím zařízením dávkovány trojnásobným klapovým uzávěrem do vně ohřívané-

ho otočného bubnu po předchozím profouknutí dusíkem. Maximální termické zatížení 

bubnu bylo 800
0
C. Normální provoz probíhal při 500

0
C. Doba zdržení 20 minut. Protože 

při pyrolýze pneumatik se produkuje značné množství sazí a docházelo k napékání byl 

dodatečně zabudován do bubnu seškrabovací systém. Pevné reakční produkty byly trans-

portovány chlazeným šnekem do výklopného přepadu a ochlazené na 50
0
C konečně do 

zásobníku. Pyrolýzní plyn byl ochlazen v quenchi těžkým produkovaným olejem na 80
0
C. 

Současně byly vedle výše vroucích uhlovodíků oddělovány i částečky sazí. Čerpadlo do-

pravovalo skladovaný Quencholej do dekantéru v kterém se rozsadily saze a nečistoty. 

Poté byl Quencholej opět použit k chlazení produkovaného plynu. Odsazený kal obsahoval 

30% sazí a 70% oleje. V následném vodou chlazeném výměníku tepla kondenzovaly ještě 

v plynu obsažené níževroucí uhlovodíky. Ty byly použity k ohřevu reaktoru. Plyn obsahu-

jící sirovodík proudil přes louhovou pračku, v níž se zachytily sirné sloučeniny. 

 

Universita Hamburg 

Na institutu anorganické a použité chemie university Hamburg byl testován pro py-

rolýzu plastů pyrolýzní reaktor s fludním ložem SiO2 při teplotě mezi 650 - 850
0
C. Jako 

fluidní plyn sloužil na 450
0
C předehřátý pyrolyzní plyn. Jako dávkovací systém drcených 

plastů byla zvolena kombinace dávkovacího podavače a vodou chlazeného šneku. Reaktor 
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sestával ze tří prstenců o průměru 500 mm. V prostředním prstenci byl napojen na přírubě 

dávkovací systém. Vespod a nahoře dávkovacího šneku byly umístěny dva sálavé hořáky. 

Vyrobený pyrolýzní plyn spolu s fluidním plynem se čistil v cyklonu a následně byl ochla-

zen na 30 až 80
0
C . Kondenzát se shromažďoval ve frakční nádobě. Plyn je propírán pyro-

lýzním olejem přičemž zkondenzované uhlovodíky se rozpouštějí v pyrolýzním oleji. Py-

rolýzní plyn byl stlačován membránovým kompresorem na 2 až 3 bar a skladován v tlako-

vém zásobníku. Odtud byl fluidní plyn pro reaktor a topný plyn pro hořák odčerpáván. 

Přebytečný plyn byl spalován na fakuli. Jako produkty podle výchozího materiálu 

vznikaly 40 až 60% pyrolýzní olej a pyrolýzní plyn s obsahem metanu, etanu, etylenu a 

propenu a až 20% vodíku. Výhřevnost plynu se pohybovala okolo 45 MJ/m
3
. 

 

Mitsui Petrochemical Industries 

MPI spolu s Mitsui Engeenering a Ship Building představil Mitsui Plastic Waste 

Thermal Cracking Process (MWC process). Prototypové zařízení s kapacitou 36 t/den bylo 

uvedeno do provozu v roce 1971 v Chiba u Tokia. Jako vstup sloužily odpadní plasty níz-

komolekulární polyetylen, ataktický polypropylen a polypropylen. 

Odpady byly depolymerovány v roztavené formě za tlaku a při teplotě 400 až 

500
0
C. Plynné reakční produkty přecházely zčásti do refluxního kondenzátoru, kde kon-

denzovaly výševroucí uhlovodíky a vracely se zpět do reaktoru. Ve druhém kondenzátoru 

kondenzovaly níževroucí uhlovodíky, které byly shromažďovány a používány jako náhra-

da topného oleje. Nekondenzující plyny byly spalovány na fakuli. 

Při pyrolýze vznikaly voskovité zbytky, které byly složeny z částečně odbouraného 

polymeru a uhlíku. Byly použity k ohřevu reaktoru. 

 

Výtěžek pyrolýzy nízkomolekulárního polyetylenu:  plyn 5%, olej 85%, voskovitý zbytek 

10% 

 

MVU 

Cílem procesu MVU – ROTOPYR bylo vyvinout technologie, která by splňovala 

předpoklady výroby produktů uplatnitelných na trhu. Z tohoto důvodu spolupracovala 

MVU s Rutgerswerke a Eisen-metall. Rutgerswerke jeko největší producent dehtu v Ně-

mecku zajišťoval jakostní management za pyrolýzní olej a Eisen-metall za recyklované 

neželezné kovy zvláště měď. [4] 

 

Pro testování byly použity následující odpady:  zbytky s obsahem plastů, drcené odpady, 

pneumatiky, staré kabely, kyselinové pryskyřice z regenerace olejů  

 

Společný těmto odpadům je vysoký organický podíl, jiné hodnotné látky a jejich 

dostatek. Kromě pyrolýzy těchto odpadů samostatně byly testovány i jejich směsi. Vývoj 

tohoto zařízení byl podporován spolkovým ministerstvem pro výzkum a technologie. Pro-
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tože se jednalo o jeden z postupů, který měl prokázat možnost materiálového využití pro-

duktů pyrolýzy je popsán podrobněji. 

 

Technologie 

S ohledem na fyzikální a chemické vlastnosti odpadů zvolených k pyrolýze byl jako 

pyrolýzní reaktor, navržen vně ohřívaný rotační buben. Za ním byly zařazeny další stupně, 

sloužící k dělení pyrolýzních produktů. Kapacita pokusné jednotky byla cca 200 kg/h. Od-

pady byly dávkovány přes uzávěr dávkovacím šnekem do pyrolýzního bubnu. Pevné pro-

dukty kovy, uhlík vypadávaly na konci bubnu do vodního uzávěru (kapsy). Pyrolýzní plyn 

byl bezprostředně po výstupu z reaktoru veden do rotační pračky, ochlazen na cca 50
0
C , 

přičemž saze a výše vroucí uhlovodíky klesly na dno pračky. V následně zařazeném výmě-

níku tepla se pyrolýzní plyn zchladil na atmosferickou teplotu, přičemž zkondenzovaly 

další uhlovodíky. Tyto obsahovaly 30 až 40% lehce vroucích a BTX-frakcí. K odstranění 

kyselých plynů ze surového plynu (HCl, H2S, HCN) procházel plyn vodní a alkalickou 

pračkou. V další stupni byl plyn propírán ještě pyrolýzním olejem k zachycení benzenu a 

jeho homologů. Vyčištěný pyrolýzní plyn byl používán k ohřevu rotačního bubnu. 

Směs oleje a vody z výměníku se oddělovala v dekantéru. Olej ze sprchové pračky, 

dekantéru a olejové pračky byl shromažďován a odcházel do destilace. Lehká a těžká ole-

jová frakce tvořily produkty a střední frakce se používala jako prací olej. 

 

Výsledky 

Teplota vnější stěny pyrolýzního reaktoru se ukázala jako dostatečná pro vedení 

procesu. Teplota nad 650
0
C zajišťovala dostatečně aromatizaci produkovaného oleje a do-

ba zdržení pro úplnou karbonizaci byla 45 min. 

Jako materiál reaktoru byla zvolena austenická ocel 1.4845 (25% Cr, 20% Ni), kte-

rá plně vyhověla. Totéž platí pro sklo, materiál zvolený pro nízkoteplotní část zařízení, ve 

které s ohledem na rosný bod vládly velmi agresívní podmínky. Současně měly skleněné 

části pozitivní vliv pro obsluhu. Energetická bilance vykazovala více než 80%-ní přeměnu 

jak např. ukazuje Sankey-diagramm pro velkokapacitní zařízení s výměnou kouřových 

plynů. Složení produktů ukazuje zřetelné rozdíly u různých vstupních materiálů. Např. 

poměr olej – plyn byl od 0,3 u odp. kabelů po 1u směsi odpadů. 

Homogenní výsledky ukázaly analýzy pyrolýzního oleje. Podíl BTX aromátů obná-

šel mezi 38 až 48%. Podíl dehtu u pneumatik a drceného odpadu byl přirozeně větší, než u 

pyrolýzy plastů. 

Obsah uhlíku v koksu z pyrolýzy pneumatik byl nejvyšší více než 80%. U ostatních 

surovin byly hodnoty 50 až 60%. Většina Cl přešla do procesní vody jejíž množství se pod-

le zpracovávané suroviny pohybovalo od 1do 2%. To samozřejmě vyžaduje další zpraco-

vací stupně. Do pyrolýzního oleje přechází přes polovinu síry obsažené ve vstupním odpa-

du. Tento poměrně sofistikovaný pilotní projekt nebyl v průmyslovém měřítku realizován a 

výsledky ukázaly, že produkty pyrolýzy nejsou materiálově použitelné. [4] 
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6.2. Průmyslová pyrolytická zařízení 

 

Zařízení s fluidní vrstvou. 

Fluidní technologie v průmyslovém měřítku jsou založeny na zplyňování ve fluidní 

vrstvě při nízkých teplotách většinou 550 – 600
0
C kombinované s přímým následným spa-

lováním vyrobeného plynu. Fluidní zplyňování je hlavní technologií používanou v Japon-

sku pro pyrolýzu odpadů jako procesy Ebara, Kobe Steel, Hitachi. V tomto segmentu je 

proces Ebara nejvíce používaný proces se šesti provozy na KO a se třemi dalšími na bázi 

různých proudů odpadů. Zpracování ve fluidní vrstvě vyžaduje určitou předpřípravu odpa-

dů. V procesu Ebara na frakci velikost 30 cm. 

 

Fluidní zplyňování má několik výhod jako: 

• možnost zpracování širokého spektra odpadů různých druhů odpadů 

• zpětné získání železných a neželezných kovů, neroztavené které nejsou oxidované 

nebo 

• získání roztavených kovů spolu se struskou a sklem do směsi a očištěné obrusným 

účinkem fluidního lože 

 

Postupy s rotačními bubny 

Pyrolýza probíhá v rotačním bubnu při teplotě 450 – 5000C, který je nepřímo ohří-

vaný odplyny z plynového motoru vně nebo uvnitř trubkou. Pyrolýzní plyn je znečištěn 

dehtem vznikajícím při pyrolýze a proto se vede na rozžhavené koksové lože kde,se dehet 

štěpí. Poté se plyn ochladí, následně čistí v pračce a konečně je spálen na plynovém moto-

ru, který je spojen s generátorem elektrického proudu. Horké odplyny (spaliny) z motoru 

slouží jako zdroj tepla pro pyrolýzní reaktor. Prakticky všechny pyrolýzní reaktory realizo-

vané v průmyslovém měřítku v SRN požívaly technologie s rotačními bubny. Také obě 

doposud fungující zařízení na pyrolýzu v SRN to je BKMI v Burgau a Hamm používají 

postupy pyrolýzy v rotačním bubnu. 

 

Šachtové pece 

Šachtové pece s výstupem strusky byly vyvinuty pro pyrolýzu odpadů v 70. letech 

minulého století na principu běžných hutnických vysokých pecí. V tomto postupu se dáv-

kuje odpad spolu s koksem a vápencem do šachty. Vzduch, kyslík nebo vzduch obohacený 

kyslíkem sloužící k roztavení koksu se přivádí předehřátý na cca 1000
0
C. Plnění reaktoru 

se provádí postupně a v protiproudu vstupujícími odplyny se materiál suší, ohřívá a ter-

micky rozkládá. Koks stejně jako z odpadu vytvořený uhlíkatý materiál reaguje s kyslíkem 

obohaceným vzduchem, který se vhání do tavící zóny. Vyrábí se granulovaná struska, že-

lezo, popílek a plyn, který se spaluje v parním kotli. Tekutá struska se vede do vodní lázně, 

kde dochází k vitrifikaci. Tyto reaktory jsou provozovány v Japonsku, kde je leadrem 

Nippon Steel. V roce 2008 bylo v provozu 21 zařízení a tři ve výstavbě s kapacitou 100 – 
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450 t/den. V následujícím textu je stručný popis technologického postupu, případně bloko-

vé schéma postupů, které byly realizovány v průmyslovém měřítku a uvedeny důvody od-

stavení zařízení v případě, že k němu došlo. [7] 

 

Popis pyrolýzních zařízení 

 

BKMI - Anlage Burgau 

V regionu Gunzburg, SRN V Gunzburgu (Bavorsko) zřídila firma Babcock Krauss-

Maffei Industrieanlagen (BKMI) v roce 1984 zařízení na pyrolýzu s kapacitou 35 000 t/rok 

SKO. Zařízení tvořily dvě linky s kapacitou 3t/h. Pyrolýza SKO probíhala při teplotě 400-

600
0
C za přídavku vápna. Relativně nízká teplota má zabránit přechodu těžkých kovů do 

plynné fáze, s výjimkou rtuti. Zároveň ztěžuje nebo zabraňuje spolu s nedostatkem kyslíku 

tvorbě polycyklických aromátů. Přidávané vápno váže kysele reagující složky jako např. 

HCl. Dalším efektem je zvýšení hustoty koksu, přičemž výnos prachu v plynné složce by 

se měl omezit. Proto byl k čištění pyrolýzního plynu zabudován pouze cyklon. Vyčištěný 

plyn byl spalován. Část kouřových plynů sloužila k ohřevu pyrolýzního bubnu, předtím, 

než byl využit ke klasické výrobě proudu. Pevné produkty z pyrolýzy SKO padají do vod-

ního uzávěru, ze kterého jsou vynášeny k dalšímu zpracování. Po uvedení do provozu se 

vyskytla celá řada problémů, které byly postupně vyřešeny. Pyrolýzní reaktor tvořený 

bubnem byl provozován v přetlaku. S tím byly spojeny problémy s těsností zařízení a regu-

lací v systému dávkování, topného systému a vynášení koksu. Koks byl na základě své 

struktury jen obtížně smáčitelný, takže bylo obtížné zabránit ucpávání a tvorbě mostů ve 

vynášecím zařízení. To si vyžádalo konstrukční úpravy. Nánosy a usazeniny vzniklé kon-

denzací dehtu v potrubí pyrolýzního plynu velmi ztěžují doprovodné vytápění stěny potru-

bí. Docházelo rovněž k zanášení stěn plynového potrubí prachem z přidávaného vápna. To 

vedlo k zanášení potrubí zařazených za cyklonem. Protože zanášení potrubí vedlo k častým 

odstávkám, byl zabudován keramický filtr. Postupně byla odstraněna řada technických 

problémů a je možné říct, že tento koncept se ve více než 20ti letém trvalém provozu 

osvědčil. 

 

Siemens - (Schwel-Brenn-Verfahren) 

Jak bylo uvedeno v popisu pilotních jednotek vyvinula Společnost Siemens v ně-

meckém Ulm-Wieblingenu pilotní zařízení o kapacitě 200 kg/h komunálního odpadu ozna-

čovanou SBV Schwel-Brenn-Verfahren. Na základě výsledků z této pilotní jednotky vybu-

doval Siemens první komerční zařízení na žádost Zweckverband Abfallentsorgung (svaz 

pro nakládání s odpady) Rangau u Fürthu (Bavorsko). Zařízení mělo kapacitu 2 x 50 

kt/rok. Do provozu bylo uvedeno v roce1994. Problémy při najíždění zapříčinily přerušení 

zkušebního provozu. Ukázalo se sice, že karbonizace a vysokoteplotní spalování je funkce-

schopné, ale ukázaly se nedostatky především ve zpracování tuhých zbytků. Vysokoteplot-

ní spalovací komora byla znovu vyzděná. Po cca půl letém přerušení byl v polovině roku 
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1998 zkušební provoz obnoven. Slabá místa zařízení jako, dávkovací systém a ohřev ro-

tační pece, úprava plynu a více poruch v srpnu 1998 zapříčinily odstavení zařízení, protože 

Zweckverband odstoupil od smlouvy. 

 

Pyrolýzní zařízení Hamm 100.000 t/rok 

Pyrolýza odpadů integrovaná do struktury elektrárny Hamm, SRN 

• různé druhy odpadů, včetně frakcí SKO 

• výroba pyrolýzního plynu a pyrolýzního koksu 

• výroba proudu s vyšší účinností 

• náhrada fosilních paliv 

• využití železných a neželezných kovů 

• využití existující struktury elektrárny 

 

V tomto případě poskytuje pyrolýza moderní využití. Při pyrolýze vznikají výhřev-

ný plyn a koksu podobné pevné frakce. Oba produkty splňují požadavek energetických 

zařízení, aby mohly být spoluspalovány. To dává předpoklady pyrolýzní zařízení nasazovat 

jako předřazené energetickým zařízením. Jako příklad, že se nejedná o teorii, může sloužit 

pyrolýzní zařízení firmy. VEW Energie, Dortmund, der Mannesmann Demag Energie- und 

Umwelttechnik instalované v roce 1998 jako integrální součást elektrárny Hamm – Uen-

trop. Od roku 2000 se pyrolyzuje ročně 100 kt výhřevných frakcí. Vznikající produkty 

plyn a pyrolýzní koks přejímá elektrárna k výrobě proudu a nahrazuje tak cca 10% uhlí. 

 

Zařízení vybudované firmou Mannesman sestává v podstatě z následujících stupňů: 

mechanická úprava - vně ohřívaný rotační reaktor - zpracování pevných zbytků - úprava 

pyrolýzního plynu. 

 

Zvláštností technologie Mannesman je síto na konci rotačního bubnu, které dělí 

pevný pyrolýzní zbytek na dvě frakce. Jemně zrnitý pyrolýzní koks s obsahem cca 20-30% 

uhlíku se pod vzduchovým uzávěrem vynáší suchý a následně nepřímo chladí vodou. Nad-

sítná frakce sestává z kovů a hrubých inertních částí a vynáší se přes vodní uzávěr. Na zá-

kladě skutečnosti, že pyrolýza probíhá v redukčních podmínkách získávají se kovy a inert-

ní materiál v relativně dobré kvalitě.  

Pyrolýzní plyn se vede přímo do spodní části spalovacího prostoru a spoluspaluje s 

uhlím. Jemný koks z podsítné frakce se mele společně s uhlím a spaluje v práškovém hořá-

ku. Vlastní energetická jednotka sestává ze spalovací jednotky, kotle, čištění spalin a ko-

mínu. 

Ve srovnání s konvenčními spalovnami odpadů se dosahuje větší termická účinnost 

tepla obsaženého v odpadu. Využití zařízení a techniky klasických elektráren vede k niž-

ším investičním nákladům. I personální a provozní náklady jsou ve srovnání s konvenční-

mi spalovnami nižší. Pozitivním faktorem je také již existující infrastruktura elektráren. 
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Příklad látkové bilance pyrolýzy výhřevné frakce. 

pevný produkt 30%, hrubá frakce na sítu 12%, jemná frakce podsítná 18%, pyro-

lýzní plyn 70%, výhřevnost cca 23 GJ/t 

 

Produkty pyrolýzy dodávají do napojené elektrárny následující specifické teplo 

pyrolýzní koks 1,8 GJ/t, pyrolýzní plyn 13,7 GJ/t, spaliny 0,3 GJ/t 

 

Rozdíl proti vstupujícímu teplu 16 GJ/t obsaženému v odpadech obnáší cca 3%. To 

jsou ztráty ve spalinách, chlazení pyrolýzních pevných produktů a ztráty do okolí. 

Energetický obsah produktů pyrolýzy z jedné tuny výhřevné frakce, který přechází 

na elektrárnu odpovídá tedy 0,6 t černého uhlí. Při energetické účinnosti elektrárny spalují-

cí černé uhlí 40% se z pyrolýzních produktů vyrobí 1800 kWh elektrického proudu. Po 

odečtení vlastní spotřeby pyrolýzy můžeme počítat účinnost cca 38%. 

 

Noell - proces 

Rozdrcený a vysušený odpad se pyrolyzuje v rotační peci při teplotě 500-700
0
C. 

Vznikající plyn se ochladí v Quenchi, dále v alkalické pračce zbaví kyselých složek HCl, 

H2S, HCN a uskladní v plynojemu. Vznikající pyrolýzní olej se uskladní v zásobníku. 

Pyrolýzní plyn, pyrolýzní olej a pyrolýzní koks se vedou do proudového zplyňova-

če, kde se přivádí i kyslík a dochází při teplotě 1300 – 1500
0
C a tlaku 35 bar k reakci na 

syntézní. Ten se může využívat v chemickém průmyslu nebo energeticky. 

 

Thermoselect-proces 

V procesu Thermoselect se SKO před vstupem do pyrolýzního reaktoru nejdříve 

slisují. Pyrolýzní reaktor tvoří rotační vně ohřívaný válec, kde se odpady ohřejí a pyrolýzu-

jí. Všechny produkty pyrolýzy se v následném stupni to je vysokoteplotní zplyňování s 

podstechiometrickým množstvím kyslíku při teplotě 1200
0
C zplyní za tvorby syntézního 

plynu převážně směsi CO + H2. Ze zplyňovacího reaktoru se odvádí přes vodní lázeň roz-

tavená struska. Následuje vícestupňové čištění pyrolýzního plynu. Část syntézního plynu 

se používá pro ohřev pyrolýzní pece. 

S ohledem na provozní problémy z hlediska prosazení odpadů, nedosažení požado-

vané úrovně čištění pyrolýzního plynu nebylo nakonec několik připravovaných projektů 

realizováno anebo bylo ve stavu realizace odstaveno. 

 

Kobe-Steel 

Na základě výsledků svého pokusného zařízení vybudovala firma Kobe Steel v ja-

ponském městě Akroh prototypové zařízení na pyrolýzu pneumatik a několik let je úspěšně 

provozovala. Technologie a zařízení se proti pokusné jednotce nezměnilo. Hlavní cíl byla 

výroba koksu vysoké kvality, který by byl realizovatelný na trhu. Velmi rychle, ale bylo 
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zřejmé, že z důvodu obsahu nečistot není koks jako materiál pro výrobu pneumatik použi-

telný. Také adsorpční schopnosti produktu pyrolýzy nebyly dostačující pro použití jako 

aktivní koks. Po několika letech odstavila Kobe Steel zařízení z provozu z ekonomických 

důvodů. 

 

DRP - Deutsche Reifen Pyrolyse 

Firma DRP realizovala v Ebenhausenu zařízení na pyrolýzu 1 t/h starých pneumatik 

a plastových odpadů. Jádrem zařízení byly dvě fluidní pece, pracující při teplotě 700 -  

800
0
C . Pec pro pyrolýzu pneumatik byla konstruována tak, že zpracovávala pneumatiky z 

osobních aut do průměru 700 mm, které byly drceny. Cílem bylo materiálové využití od-

padů, to je výroba produktů ve formě plynu, uhlovodíky schopné rafinace a využitelný 

koks. Obě linky pro pyrolýzu pneumatik a odpadních plastů byly uvedeny do provozu v 

roce 1984. 

Ve dvoutýdenních turnusech byly prováděny testy na jedné lince. Vstup tvořily dr-

cené odpady z 80 - 90% staré pneumatiky, jiné gumové odpady, polyetylen ap. 

V pozdějším demonstračním provozu byla provozní doba rozšířena na tři týdny. 

Ohřev pece se realizoval vyrobeným plynem systémem hořáků. Energetický au-

tarkní systém byl dosažen již při provozu obou pecí na 200 kg/h vstupní suroviny. Od lis-

topadu 1984 bylo během cca 700 hod. provozu včetně najíždění a odstavování zpracováno 

170 t odpadů. Vyrobený olej byl prodán sousední rafinerii. Později se pokusila DRP zpra-

covávat frakci plastových odpadů z KO. Z důvodu vysokého podílu PVC muselo být při-

dáváno vápno pro eliminaci Cl. Vznikající CaCl2 se tavil při vysoké pyrolýzní teplotě a 

zalepoval fluidní vrstvu, takže delší kontinuální provoz nebyl možný. Z těchto a z ekono-

mických důvodů bylo zařízení odstaveno. 

 

PKA-proces 

V případě procesu PKA se pyrolýzní plyny nespalují přímo, nýbrž se podrobují 

krakovacímu procesu. Zařízení bylo instalováno v Aalen v Bádensku, Freibergu (Sasko) a 

v Japonsku (Kawasaki). Pyrolýzní zařízení v Aalen na zpracování SKO bylo pro insolvenci 

provozovatele nejdříve následně provozováno, avšak v roce 2002 odstaveno a nakonec 

demontováno. Zařízení na pyrolýzu průmyslových odpadů ve Freibergu bylo pro insolven-

ci provozovatele prodáno firmě Pyral AG, přebudováno a v současné době zpracovává 

hliníkový odpad ovšem s jinou koncepcí technologie. Zařízení v Kawasaki bylo původně 

provozováno podle postupu PKA a krakovaný pyrolýzní plyn se využíval pro výrobu elek-

trického proudu v plynovém motoru. Zařízení bylo v roce 2007 odstaveno z provozně eko-

nomických důvodů. Sama firma PKA se dostala v roce 2002 do insolvence. 

 

Proces Ebara 

Zatímco v Evropě došlo k postupnému odstavení řady instalovaných jednotek na 

pyrolýzu odpadů je situace v Japonsku do značné míry jiná a může v tomto směru sloužit 
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jako pozitivní příklad, což je mimo jiné dáno určitými rozdíly v přístupu k využití tuhého 

zbytku. Proto považuji za důležité uvést zde jako příklad japonský proces Ebara, nejčastěji 

aplikovaný postup pyrolýzy odpadů pro průmyslové využití. 

 

Proces Ebara označovaný TwinRec spočívá v kombinaci dvou starších, ale dobře 

fungujících technologií: 

• fluidní vrstva s vnitřní cirkulací (v Evropě Rowitec) 

• tavení popílku (Meltox) 

 

Pyrolýza hrubě rozdrceného odpadu probíhá v pískovém fluidním loži při teplotě 

500 - 600
0
C. Těžší nespalitelné zbytky padají dolů kde jsou odváděny spolu s materiálem 

fluidního lože (písek). Po oddělení kamenů a kovů se písek vrací zpět do fluidního lože. 

Nízká teplota umožňuje získat šetrným způsobem kovy, s vysokým výtěžkem, přičemž 

nedochází k roztavení hliníku. Vyrobený nízko výhřevný plyn proudí spolu se zachyceným 

popílkem a částečkami koksu přes výstupní zónu reaktoru a následně je za vysokých teplot 

v cyklonové spalovací komoře spalován. Odstředivou silou cyklonu se oddělí roztavený 

popílek, který se zachytí na vnějších stěnách a padá jako tekutá struska do spodní části 

reaktoru a nakonec do vodního uzávěru kde dochází k jeho prudkému ochlazení a vitrifika-

ci. Vitrifikovaný zbytek se vytváří vždy z inertního nespalitelného podílu vstupního odpa-

du s výjimkou kovů, které byly odděleny v prvním stupni celého procesu to je při vlastní 

pyrolýze. Horké spaliny ze spalovací komory vstupují do spalinového kotle. Vyrobená 

pára se využívá k výrobě energie. Ochlazené spaliny se podrobují běžnému způsobu čiště-

ní před uvolněním do atmosféry. Proces splňuje všechny emisní limity stejně jako sklovitý 

granulát, který odpovídá japonským požadavkům na výluhy. Na provozu v Kawaguchi 

dosáhli zbytek pro deponování pouze 3%. [4] 

 

V roce 2008 bylo v provozu šest zařízení se 16 linkami na KO a další tři zařízení se 

čtyřmi linkami na různé druhy odpadů, včetně zařízení specializovaného na výrobu tavené 

mědi. První zařízení je v provozu od roku 2000 a zpracovává téměř každý druh odpadu, 

který je na trhu. 

  



 Marek Radics: Pyrolytické zpracování komunálních odpadů  

 

2012 32 

 

7. PYROLYTICKÉ POSTUPY PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ 

V ČR 

 

V ČR nebyla technologie pyrolýzy pro zpracování odpadů v průmyslovém měřítku 

doposud aplikována. Podle dostupných informací se uvažuje o zplyňování odpadů v tla-

kové plynárně ve Vřesové v Karlovarském kraji a ve hře je ještě další projekt - pilotní a 

demonstrační linka na likvidaci odpadů vakuovou pyrolýzou ve Velké Dobré (Středočeský 

kraj). 

Asi nejznámějším pilotním zařízením v současné době, které testuje VŠB – TU Os-

trava, je zařízení na pyrolytický rozklad vybraných frakcí odpadů označovaný jako systém 

PYROMATIC.  

Společnost Arrowline a.s. za spolupráce Vysoké školy báňské – Technické univer-

zity Ostrava a za spolupráce dalších členů Klastru Envicrack vyvinula a uvedla v květnu 

roku 2009 do poloprovozu zcela jedinečnou pyrolýzní technologii na zpracování odpadů o 

výkonu a možnosti likvidace 50 – 200 kg/h odpadního materiálu. Z 0,7 kilogramu starých 

pneumatik umí vyrobit 1 kWh elektřiny. Tato unikátní pyrolýzní jednotka je stálým před-

mětem dalšího vývoje a zlepšování nejen za účasti vysokých škol, ale i za účasti multiobo-

rových specializovaných firem s cílem zajištění potřebného zázemí a servisu. Pyromatic je 

nové výkonné technologické zařízení, které pyrolýzním zpracováním odpadů umožní snížit 

a energeticky zhodnotit širokou škálu odpadních materiálů (pneumatiky, plasty, biomasu, 

uhlí, směsi odpadů aj.) a přeměnit odpady na dále využitelné suroviny. Celková investice 

přesáhla 30 miliónů korun. [16] 

 

7.1. Pyromatic – technologický popis 

 

Mechanicky upravený materiál je navážen na požadovanou hmotnost váhou a ná-

sledně nadávkován pasovým dopravníkem do hermeticky uzavřeného zásobníku. Pomocí 

zásobníkové stěrky a šnekového dopravníku je materiál dále dávkován do pyrolyzní pece. 

Šnekový dopravník je poháněn třífázovým asynchronním motorem s kotvou na krátko a 

regulace otáček je zabezpečena frekvenčním měničem. 

Po vyhřátí pece na požadovanou teplotu 500 – 700°C je materiál postupně dávko-

ván do pyrolyzní retorty. Aktivní délka tříšnekové retorty je 4000 mm o průměru 2 x 210 

mm a 1 x 110 mm. Posun materiálu v retortě je uskutečněn třemi bezjádrovými šneky, je-

jichž změnou rychlosti otáček lze měnit dobu zdržení materiálu v aktivní zóně retorty, od 

20 do 80 minut. O pohon pyrolyzních šneků se starají třífázové motory s kotvou na krátko, 

které jsou řízeny taktéž frekvenčními měniči a jejich otáčky jsou redukovány přes planeto-

vou převodovku. Ohřev retorty je zajištěn pomocí pěti sekcí plynových hořáků napájených 

propanem o celkovém výkonu 50 - 200kW, které umožní dosažení maximální provozní 

teploty až 800°C. Materiál v pyrolyzní peci je tedy rozkládán na pevný uhlíkový zbytek, 
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který je jímán do popelového boxu na konci sekundárního šneku a plynou fázi, která je 

odváděna potrubím z retorty do cyklonu. Cyklon je zařízení, kde dochází k expanzi plynu a 

pomocí gravitace jsou odloučeny tuhé znečišťující látky. Tento vyčištěný plyn je dále od-

váděn do primárního chladícího stupně, kterým jsou dva křížové chladiče pyrolyzní plyn - 

vzduch. Sekundární dochlazování tvoří výměník pyrolyzní plyn – voda, kde je plyn 

podchlazován tak, aby v potrubí dále již nekondenzoval. Kondenzát vzniklý chlazením 

pyrolýzního plynu je shromažďován v nádrži na kapalnou pyrolýzní fázi. Tato nádrž je 

vybavena míchadlem, aby se zamezilo sedimentaci těžkých uhlovodíků. Ochlazený plyn je 

veden přes odběrovou sondu a průtokoměr do zásobníku pro pyrolyzní plyn odkud je ná-

sledně spotřebováván dalšími technologiemi například kogenerační jednotkou. 

Celá pyrolyzní jednotka je řízena pomocí počítače z velínu, jenž je umístěn v při-

lehlé budově. Výstupy z odběrové sondy jsou vedeny do analyzátorové skříně kde jsou 

analyzovány TOC, H2, CO, CO2, CH4. Dále je zde přiveden impuls z měřiče průtoku ply-

nu, teploty a vlhkosti plynu za sekundárním chladičem. V druhé skříni je umístěna řídicí 

jednotka ředění a jednotka úpravy ředícího vzduchu. Poměr ředění odebíraného plynu je 

1:50 nebo 1:100.  [15] 

 

Obrázek č. 1 Fotografie pyrolyzní jednotky 
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7.2. Tlaková plynárna Vřesová (Karlovarský kraj) 

 

V tlakové plynárně Vřesová je zplyňováno hnědé uhlí z okolních revírů. Hlavním 

produktem je energoplyn, sloužící k výrobě el. energie, dále pak generátorový dehet, feno-

lový koncentrát, kyselina sírová, kapalný čpavek. Firma Antares se podílela významnou 

měrou na dodávce technologických celků při výstavbě nových provozů tlakové plynárny 

Vřesová. Je vybavená 26 tlakovými generátory ø 3000 mm na zplyňování uhlí při tlaku 25 

bar, vybudována v letech 1965 až 1970, produktem energetický plyn 1 mld. m
3
/rok využí-

vaný v paroplynovém cyklu energetického komplexu.  [17] 

 

7.3. Velká dobrá (Středočeský kraj) 

 

Toto zařízení má mít status jako pilotní a demonstrační linka na likvidaci odpadů 

vakuovou pyrolýzou. Podle nejaktuálnějších dostupných informací je zařízení již zkomple-

továno ve výrobní hale a připraveno ke spuštění, leč spuštění spalovny dosud nebylo povo-

leno a stále se zkoumá její možný negativní vliv na životní prostředí. Toto zařízení bude 

likvidovat staré pneumatiky, nicméně do budoucna se uvažuje o likvidaci i dalších materiá-

lů. Vakuová pyrolytická linka je sice podle právníků zařazena mezi spalovny, ale dochází 

v ní pod sníženým tlakem a bez přístupu vzduchu k bezpečnému rozkladu vloženého uhlí-

kového materiálu.  

 

Obrázek č. 2 Schematický nákres zařízení 

 

Popis principu 
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Na vlastní retortě, ve které dochází k termální destrukci vsázky, není provedena 

žádná změna. Vzniklý plyn je veden do kondenzační věže, kde dochází ke kondenzaci ply-

nu. Nezkondenzovaný plyn je veden dále do sloupové pračky plynu, kde dochází k jeho 

vypírání průchodem přes filtry a s pomocí protiproudu vypírací kapaliny do které může být 

přidán louh nebo jiné medium, jestliže se v plynu může vyskytovat např. chlór apod. V 

případě recyklace pryže se jedná o olej. Vyčištěný plyn se potom jímá do provozního zá-

sobníku plynu, odkud po dosažení určitého tlaku dojde k zásobování hořáku retorty pyro-

plynem. Olejový kondenzát se hromadí ve spodní části kondenzační věže a je odtud veden 

do centrifugy, kde je odstředěn a rozdělen na tři základní frakce. Především je to olej, který 

může být použit jako palivo nebo jako zdroj chemických surovin, voda, která je vedena do 

zásobníku chladící vody přes lapol a je použita k doplnění vody odpařené v chladicí věži a 

kal obsahující těžkou olejovou frakci a uhlíkový prachový úlet. Kal je zpětně přečerpáván 

do retorty kde se podrobuje opakované destilaci. Olej je možno následně rektifikovat na 

lehkou a těžší frakci. Lehčí o hustotě 0,829 g/cm
3
 je na úrovni motorové nafty, z těžší frak-

ce (0,862 g/cm
3
) lze získat v rafineriích různé hodnotné chemické látky jako např. dl-

limonen nebo lze použít tyto oleje jako změkčovadla při výrobě gumárenských směsí. 
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8. PROBLEMATIKA SPOJENÁ S UVEDENÍM PYROLÝZNÍ 

JEDNOTKY DO PROVOZU 

 

8.1. Ekonomická náročnost 

 

S ohledem na skutečnost, že v ČR není v provozu žádné zařízení na pyrolýzu, pří-

padně zplyňování odpadů v průmyslovém měřítku, v Evropě je využití procesu pyrolýzy 

odpadů v průmyslovém měřítku minimální a nejsou tedy k dispozici relevantní údaje, je 

ekonomické zhodnocení této metody ve srovnání s jinými způsoby nakládání s odpady 

problematické. Navíc porovnání s jinými státy EU není vždy jednoduché, protože struktura 

vybavenosti zařízeními pro nakládání s odpady v jednotlivých zemích je mnohdy značně 

rozdílná, což determinuje i ekonomickou náročnost a rovněž ekonomické podmínky, jak 

ukazuje současná situace, jsou nesrovnatelné. 

Relativně přesné posouzení ekonomické náročnosti a udržitelnosti provozu zařízení 

pyrolýzy odpadů v podmínkách českého tržního hospodářství v porovnání s jinými použí-

vanými technologiemi nakládání s odpady by vyžadovalo získat údaje o investičních a 

provozních nákladech alespoň na jednom zařízení pyrolýzy v průmyslovém měřítku. Ale i 

v tomto případě by bylo možné tyto údaje aplikovat pouze s jistým přiblížením, s ohledem 

na specifické podmínky dané země. 

Obecně je možné konstatovat ze zkušeností z Japonska, kde se proces pyrolýzy a 

zplyňování využívá masivně, že náklady jsou v případě těchto procesů vyšší než u jiných 

způsobů nakládání s odpady. 

Abychom byl splněn s relativně přijatelnou mírou nejistoty požadavek zadání na 

určení ekonomické náročnosti procesu pyrolýzy ve vztahu k jiným způsobům nakládání s 

odpady, byly využity výsledky projektu VaV, který byl vypracován FITE a.s., spolu s fir-

mou SITA a ETConsulting v letech 2005 – 2007 pro Ministerstvo životního prostředí ČR. 

V projektu VaV/Sl/7/183/5 „Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické 

úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na ži-

votní prostředí“, jsou srovnávány investiční a provozní náklady na zpracování jedné tuny 

SKO na zařízení MBÚ, skládce a spalovně. V tomto srovnání je index nákladů 

MBÚ/skládka 2,18 a MBÚ/spalovna 1,79 přičemž investiční a provozní náklady na zpra-

cování jedné tuny KO v zařízení MBÚ byly vyčísleny na 2 059 Kč pro rok 2007.  [4] 

 

Hodnota vypočtená pro skládkování 2059/2,18 = 945 Kč. 

Stejným způsobem vypočtené náklady na jednu tunu KO ve spalovně činí 1150 Kč. 

Jestliže v Japonsku jsou náklady na pyrolýzu o 100 EUR vyšší než u spaloven 

představuje to zvýšení o cca 2600 Kč celkem tedy 3750 Kč, což je více než trojnásobek. Je 

zřejmé, že zvýšení nákladů na pyrolýzu v Japonsku nelze s ohledem na řadu faktorů me-
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chanicky převádět na naše podmínky, přesto tento údaj dává určitou představu o poměru 

nákladů pyrolýzy nebo zplyňování v porovnání s jinými způsoby nakládání s KO. 

 

Ekonomika 

Pro příklad je uveden výpočet ekonomické návratnosti zařízení pro pyrolytické 

zpracování surovin při různých výkupních cenách elektrické energie. Ekonomické porov-

náni zařízení pro pyrolytické zpracování surovin je analyticky vypočteno pro investici 

zpracovávající na vstupu 0,5 t, 1 t, 2 t a 3 t materiálu za hodinu. [4] 

 

Finanční rozpočet provozu zařízení je založen na několika aspektech:  

a) Cena zařízení (pořizovací náklady) se odvíjí od výkonu zařízení 

b) Provozní náklady se odvíjí od výkonu zařízení a skládají se z nákladů na mzdy, 

služby a údržbu zařízení 

c) Předpokládaná (min. garantovaná) elektrická účinnost zařízení je 36 % 

d) Využitelnost tepelné energie je stanovena na 51 % 

e) Tržby za produkovanou el. energii jsou provedeny dle výpočtů za výše uvede-

ných parametrů a při stanovených výkupních cenách 

0,86 Kč/kWh – výkupní cena el. en. z pyrolýzy, 24hod odběr, 7000 Nhod 

3 Kč/kWh – výkupní cena skládkového bioplynu 

6 Kč/kWh – výkupní cena el. energie vyrobené z větru [tis. Kč] 

12 Kč/kWh – výkupní cena el. energie vyrobené z fotovoltaických článků [tis. Kč] 

f) Tržby za produkovanou tepelnou energii jsou provedeny při stanovení ceny 140 

Kč/GJ (stanoveno dle plánovaného zájmu – jedná se o vedlejší produkt) 

g) Cena za zpracované odpady 300 Kč/t       

 

Tabulka č. 6  Náklady na pyrolýzní jednotku bez drtící linky a energetické výstupy (tis. Kč): 

 

Vstupní surovina  

(zpracování vstupní suroviny v t/hod.) 

 

0,2 

 

0,5 

 

1 

 

2 

 

3 

Pořizovací náklady (bez DPH) v tis. Kč 35 000 70 000 126 000 224 000 315 000 

Provozní náklady za rok celkem v tis. Kč 2 720 2 820 3 156 3 930 6 420 

z toho: - mzdové náklady 2 400 2 400 2 400 2 880 4 320 

 - služby 120 120 216 300 600 

 - údržba 200 300 540 750 1 500 

 
 

Vstupní surovina  

(zpracování vstupní suroviny v t/hod.) 

 

0,2 

 

0,5 

 

1 

 

2 

 

3 

Výstup kWh/hod (účinnost 36%)  321,30 803,26 1606,51 3213,03 4819,54 

Tepelný vystup v [GJ] (účinnost 51%) 1,64 4,09 8,19 16,38 24,57 
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8.2. Porovnání pyrolýzy vs. spalovny 

 

Předpokládané výhody: 

- Výroba skladovatelných paliv (koks, olej) nebo hodnotných produktů (vodík, 

syntézní plyn) 

- Významné snížení množství čištěného plynu proti spalovnám 

- Minimalizace skládkovaných odpadů 

- Možné materiálové zhodnocení výhřevných odpadů jako plasty, pneumatiky, 

odpadní olej 

- Zpětné získávání neoxidovaných kovů a netaveného skla ze zbytku 

- Použitelnost pro menší jednotky 

 

Dosažené výhody (zařízení v Japonsku): 

- Významné snížení množství čištěného plynu proti spalovnám 

- Zpětné získání neoxidovaných kovů 

- Získání vitrifikovaného inertu využitelného jako kvalitní stavební materiál 

- Použitelnost pro menší jednotky 

- Minimalizace skládkovaných odpadů 

- Dosažení extrémně nízkých hodnot dioxinů ve spalinách, vitrifikovaném zbyt-

ku, včetně zbytků z čištění spalin 

 

Nevýhody: 

- Vyšší provozní náklady 

- Vyšší investiční náklady 

- Menší celková produkce energie  
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9. ZHODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PYRO-

LYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ  

 

Pyrolýza je celkově endotermní proces, ale část potřebné energie je možné 

pokrýt vyrobeným pyrolýzním plynem. Při cíleném odstranění plyných a kondenzo-

vatelných škodlivin je pyrolýza postup vyhovující požadavkům životního prostředí. 

[20] 

 

Postupy pyrolýzy a zplyňování odpadů mohou zajistit maximální snížení skládko-

vání, vysoký výtěžek kovů s minimálními výstupy dioxinů (včetně dioxinů ve zbytku), 

stejně jako spolehlivý a bezporuchový provoz. 

 

- Prokazatelně nejčistější zdroje energie získávaný termicko-oxidačním proce-

sem. Žádné, sebelépe odsířené spaliny z elektrárenských procesů se nemohou 

svojí kvalitou srovnávat s vyčištěnými spalinami z procesů energetického vyu-

žívání odpadů. 

- Snížení objemu odpadu ukládaného na skládku 10x! 

- Snížení hmotnosti odpadu ukládaného na skládku o 70%! 

- Mineralizaci organického uhlíku. 

 

Inertní vlastnosti zbytkových materiálů z procesu energetického využívání odpadů 

zajišťují jejich trvale bezpečné uložení do zemské kůry nebo zpracování na použitelné pro-

dukty. 

Energetické využívání odpadů je z hlediska životního prostředí neutrální ve vztahu 

k oxidu uhličitému, který vnikne oxidací organického uhlíku. Tímto se, v porovnání se 

skládkováním, zamezí emisím skleníkových plynů - uhlovodíků (z velké části metanu). 

 

V Evropské unii se v roce 2006 vyrobila energie z přibližně 59 milionů tun zbytko-

vého odpadu. Díky tomu nebylo nutné spálit od 6 do 32 milionu tun fosilních paliv - 

množství závisí na tom, jaký druh paliva nahrazujeme (plyn, ropa, uhlí). Zařízení na ener-

getické využívání odpadů zpracovávají zbytkový komunální odpad, který není možné lát-

kově využívat. 

Podle údajů CEWEP (Konfederace evropských zařízení pro energetické využívání 

odpadů) za rok 2006 vyrobila zařízení na energetické využívání odpadů v Evropě přes 23 

mld. kWh elektrické energie a přes 58 mld. KWh tepla. Toto množství stačí pro zásobová-

ní 7 mil. domácností elektřinou a přes 13 mil. domácností teplem. [18] 
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Obrázek č. 3 Odpad na skládce (Zdroj: STEO) 

 

Neexistuje žádný rozumný důvod, proč bychom neměli využívat obnovitelné 

energie, která je obsažena ve zbytkovém, jinak nevyužitelném, komunálním odpadu. 

Vyrábět energii z odpadu je výhodné. Většina z nás si už zvykla třídit doma plasty, 

papír a sklo. Všichni ale víme, že třídit odpady jde jen do určité míry – vždycky zůstane 

nevábný zbytek, který už se dotřídit nedá, a skončí v popelnici. Co se s ním děje dál? U nás 

ho většinou bez užitku uloží na skládce.   

 

Směsný komunální odpad ukládaný na skládku už nejde využít k recyklaci, ale šlo 

by z něj vyrobit energii. V mnoha státech Evropy (a také u nás v Liberci, Brně a Praze) 

však z těchto jinak nevyužitelných odpadů vyrábějí energii. Slouží k tomu zařízení, ob-

vykle, i když nepřesně, nazývaná „spalovny komunálního odpadu“. Tato zařízení u někte-

rých lidí nemají dobrou pověst. Jejich odpůrci tvrdí, že znečišťují životní prostředí a kvůli 

nim se netřídí komunální odpad. [18] 

 

- Zařízení na energetické využívání odpadů jsou velmi moderní a bezpečná. 

- Produkují emise do ovzduší, srovnatelné s teplárnou či elektrárnou na zemní 

plyn. 

- Zbavují nás nevyužitelných odpadů. 

- Vyrábějí z odpadů teplo a elektřinu. 

- Ze zbytkových látek se dají vyrobit stavební hmoty a získat suroviny. 

 

V třídění a recyklaci odpadů je naše republika na špičce Evropy. V energetickém 

využití odpadů jsme mezi posledními. Stejně jako ve většině států Evropy se tato zařízení 

musí i u nás stát nedílnou součástí odpadového hospodářství. [18] 

 

Energetické využívání odpadů znamená: 

- Úsporu nenahraditelných zdrojů paliv, jako jsou ropa nebo uhlí. 

- Zmenšení množství odpadů ukládaných na skládku. 
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- Ze spalování odpadů vzniká popílek a škvára. Většina z nich se dá ještě využít 

například pro stavební materiály, část se využít nedá a končí na skládce. Na 

skládku odpovídající kategorie se ukládají jen podíly zbytkových materiálů, kte-

ré se nevyplatí, nebo které se nedají dále upravovat či používat. 

 

Energetickým využitím odpadu tedy získáme jednak energii, jednak ušetříme 

zhruba 90% objemu skládek. 

Ze škváry, která vzniká při spalování odpadů, se získává železo a barevné kovy. 

Jsou to zbytky různých věcí, které se dostaly do odpadů a prošly kotlem. Ze zbytkových 

materiálů z čištění spalin se dá získat poměrně velké množství zinku (kolem 20%). Spa-

lovny komunálního odpadu jsou velmi čistým zdrojem energie vyrábějící teplo a elektřinu. 

Díky vysoce výkonnému čištění jsou jejich spaliny vypouštěné do komína mnohem čistší, 

než spaliny z běžných uhelných elektráren s odsířením. 

Ze skládek odpadů se uvolňuje skládkový plyn. Největší podíl tvoří metan – sklení-

kový plyn, který ohrožuje ozónovou vrstvu země. Skládky jsou jejich významným produ-

centem, i když se skládkový plyn do jisté míry ze skládek získává a využívá. Při energetic-

kém využívání odpadů skládkové plyny nevznikají. 

Energetické využívání směsného komunálního odpadu, tedy zbytkových komunál-

ních odpadů, které nelze látkově využívat, vyhovuje všestranným nárokům kladeným na 

ochranu životního prostředí. Garantuje minimální emise do životního prostředí a umožňuje 

zpracování většiny zbytkových materiálů na použitelné produkty. [18] 
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10. ZHODNOCENÍ TECHNOLOGIE PYROLÝZY Z POHLEDU 

MOŽNOSTI A VHODNOSTI POSKYTNUTÍ PODPORY Z 

OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) 

 

Pro zhodnocení zda proces pyrolýzy je vhodný pro poskytnutí podpory z OPŽP, je 

rozhodující vývoj aplikací této technologie v průmyslovém měřítku v Evropě. Z výše uve-

dených skutečností je zřejmé, že nadějné procesy, do kterých se vkládaly v Německu velké 

naděje (Siemens – SBV, Thermoselect apod.) ztroskotaly. Důvody těchto neúspěchů neby-

ly způsobeny pouze vysokými ekonomickými náklady, ale byly také na straně technických 

problémů. 

V případě procesu Thermoselect to byly provozní problémy z hlediska prosazení 

odpadů, nedosažení úrovně čištění pyrolýzního plynu. V případě procesu Siemens-SBV 

to byla slabá místa zařízení jako dávkovací systém a ohřev rotační pece, úprava plynu, pří-

padně další nedostatky. Proces PAK, který byl aplikován ve dvou případech v Německu 

byl rovněž neúspěšný. 

Ze zařízení vybudovaných v průmyslovém měřítku v Německu v současné době 

pracuje pouze jednotka BKMI na pyrolýzu SKO v Burgau (Bavorsko) a pyrolýzní jednotka 

v Hamm-Uentrop, která ovšem není autonomní, ale je součástí elektrárny, kde se produkty 

pyrolýzy spoluspalují s uhlím. 

Porovnání situace v 90. letech pokud se týče celkové kapacity pyrolýzních zařízení 

v SRN se současným stavem kapacit je problematické, protože nejsou známy údaje o cel-

kových kapacitách v SRN v jednotlivých letech. Pokud vezmeme zařízení Siemens-SBV s 

kapacitou 100 kt/rok a Thermoselect s předpokládanou kapacitou 225 kt/rok pak spolu s 

dosud provozovanými kapacitami v Burgau 35 kt/rok a Hamm-Uentrop 100 kt/rok byla 

kapacita zařízení v SRN celkem 460 kt/rok, takže v současné době je v provozu 30% této 

kapacity. Mezi lety cca 1995-2005 došlo k odstavování zařízení na pyrolýzu odpadů 

v Evropě a nová nebyla budována. 

Úplně jiná situace jak bylo dříve zmíněno je v Japonsku, kde klesá kapacita stáva-

jících spaloven a je postupně nahrazována velkokapacitními průmyslovými jednotkami s 

aplikací pyrolýzy a zplyňování.  

Kapacita spaloven postupně klesala a v roce 2001 již byla celková kapacita jedno-

tek na pyrolýzu odpadů vyšší. Jak v případě Evropy, tak i v případě Japonska, se však 

ukazuje, že konečným produktem pyrolýzy, případně zplyňování odpadů je vždy energie 

s případnou produkcí kovů, nebo taveného inertu jako vedlejšího produktu. 

Pokusy materiálového využití pyrolýzy např. pro výrobu aromátů z pyrolýzního 

oleje se ukázaly s ohledem na možnou aplikaci jako technicky obtížně proveditelné a eko-

nomicky neprůchodné z důvodů cen těchto výrobků z ropy či dehtu. Rovněž tak možnost 

využití syntézního plynu ze zplyňování pro syntézu kapalných paliv případně pro výrobu 

vodíku se doposud neujala ani v Japonsku. [4], [10] 
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Situace v Japonsku ukazuje, na příkladu uvedeného procesu Ebara, že postupy py-

rolýzy a zplyňování odpadů mohou zajistit maximální snížení skládkování, vysoký výtě-

žek kovů s minimálními výstupy dioxinů (včetně dioxinů ve zbytku), stejně jako spo-

lehlivý a bezporuchový provoz. 

Kapacita výše zmíněných průmyslových zařízení na pyrolýzu odpadů se pohybuje 

mezi cca 30 – 100 kt/rok, což podmiňuje jejich aplikaci v případě SKO pouze pro velká 

města.  

Příklad Japonska rovněž ukazuje, že prostředky vložené do výzkumu a vývoje py-

rolýzních jednotek mohou vést k úspěchu. Na druhé straně je však třeba zdůraznit, že oče-

kávané investiční a provozní náklady v případě pyrolýzy a zplyňování jsou o 100 – 150 

EUR na tunu zpracovaného odpadu vyšší (v závislosti na kapacitě zařízení) než v případě 

spaloven. 

Rovněž je třeba vzít v úvahu skutečnost, že SKO po separaci má v Japonsku odliš-

né složení, s ohledem na úroveň separace, než v ČR, což může být významné z pohledu 

technických možností pyrolýzních a zplyňovacích procesů aplikovaných v průmyslovém 

měřítku v Japonsku. 

Není ovšem vyloučeno, že za určitých předpokladů, by bylo možné uvažovat s vy-

budováním ověřené japonské technologie v ČR, pokud by byl zájem soukromého investo-

ra, jako to bylo v případě zájmu OKD a.s. vybudovat jednotku plazmového zplyňování 

SKO v Karviné. To je samozřejmě jiná otázka, kterou nelze bez znalosti konkrétní situace 

s OPŽP spojovat. [10], [4] 
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11. Závěr 

 

Odpověď na otázku vyzdviženou v úvodu této bakalářské práce není jednoduchá. 

Na základě informací uvedených v této práci, se nedá jednoznačně konstatovat, že pyrolý-

za JE či NENÍ univerzálním, samospasitelným řešením problému zvaného nakládání s od-

pady.  Budeme-li vycházet ze současné situace v Evropě, kdy se pro zpracování odpadů 

speciálně SKO budují stále nové nebo rekonstruují stávající spalovny (Rakousko, Francie, 

SRN) a jejich celková kapacita narůstá, je s ohledem na zkušenosti spojené s provozem 

pyrolýzních zařízení hlavně v SRN, jejich postupným odstavováním a vyššími pořizova-

cími náklady problematické uvažovat s budováním velkokapacitních zařízení v souvislosti 

s plněním úkolu snižování množství skládkovaného SKO, respektive jeho složky BRKO. 

Toto je možné v krátkém čase zajistit podle našeho názoru jedině výstavbou provozně v 

Evropě ověřených spaloven. 

Podstatně vyšší náklady na investice a provoz zařízení pro pyrolýzy odpadů jsou 

limitujícím faktorem v úvahách o aplikaci pyrolýzy či zplyňování versus spalování 

v masivním měřítku a navíc v krátkém čase, pro země jako je Česká republika. Při součas-

né legislativě, kdy spalovny plně vyhovují limitním požadavkům směrnice 2000/76/EC to 

je, zvláště v případě nakládání s SKO ekonomicky obtížně zdůvodnitelné. Na druhou 

stranu, je ale podle mého názoru správné, podporovat vývoj zařízení na pyrolýzu odpadů a 

v tom je příklad Japonska inspirující, zvláště s ohledem na očekávané přísnější legislativní 

požadavky na zbytky ze spalování, z hlediska jejich možného materiálového využití. 

V tomto směru je pilotní pyrolýzní zařízení Pyromatic na VŠB – TU Ostrava prů-

kopnickým krokem ve vývoji pyrolýzy odpadů v podmínkách ČR. Toto zařízení je ovšem 

koncipováno s ohledem na jeho konstrukční řešení pro vytříděné druhy odpadů (např., 

plasty, pryž, textil) a jeho průmyslové aplikace mohou být využity v obcích s třídičkami 

vyseparovaných odpadů jako koncové zařízení na energetické využití odpadů s kapacitou 

5 – 10 kt/rok. 

 V neposlední řadě bych chtěl prezentovat své konstatování, že navzdory všem vý-

hodám či nevýhodám pyrolytického zpracování organických podílů komunálních odpadů, 

bude vždy záležet na tom, jakou optikou bude na tyto technologie nahlíženo ze směru poli-

tických elit zastoupených v „aktuální“ vládní struktuře. Např. pokud bude mít ČR ministra 

životního prostředí coby opravdu odborníka, existuje šance rozvoje (a tudíž i podpory – 

např. z OPŽP) těchto technologií s ohledem na kvalitu životního prostředí v této republice.  
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