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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti zpracování odpadů s využitím 

jednoduché vsázkové pyrolýzy, ve srovnání se stávající kontinuální pyrolýzou. Na nové 

vsázkové pyrolýze, která je efektivnější, bezpečnější a šetrná vůči životnímu prostředí, 

byly provedeny dílčí provozní zkoušky a výstupní produkty byly podrobeny chemickým 

analýzám s cílem potvrdit možnost využití jako palivo. 

Klíčová slova: odpad, pyrolýza, pyrolýzní koks, pyrolýzní olej, pyrolýzní plyn 

 

ABSTRACT 

  This bachelor thesis is focused on treatment options using simple inputs for 

pyrolysis, as compared to existing continuous pyrolysis. On the new inputs for pyrolysis, 

which is more efficient, safer and environmentally friendly underwent partial operational 

testing and final products were subjected to chemical analysis to confirm the possibility to 

use as fuel. 

Keywords: waste, pyrolysis, pyrolysis coke, pyrolysis oil, pyrolysis gas 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

 

As   Arsen 

Cr  Chrom 

Cd  Kadmium 

Co  Kobalt 

CO  Oxid uhličitý 

Cu  Měď 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

HCl  Chlorovodík 

HF  Fluorovodík 

Hg  Rtuť 

Mn  Mangan 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

Ni  Nikl 

NOx  Oxidy dusíku 

Pb  Olovo 

PCDD  Polychlorované dibenzodioxiny 

PCDF  Polychlorované dibenzofurany 

Sb  Antimon 

SO2  Oxid siřičitý 

TKO  Tuhý komunální odpad 

Tl  Thalium 

TOC  Celkový organický uhlík 

V  Vanad 

VOC  Těkavé organické látky 

VVUÚ  Vědeckovýzkumný uhelný ústav
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1 ÚVOD 

Odpady představují celosvětový problém již po několik generací. Jejich narůstající 

množství je spjato s rozvojem ekonomiky a zvýšenou spotřebou, což negativně ovlivňuje 

životní prostředí. Největším rizikem pro budoucí generace je stále narůstající množství 

odpadu deponovaného na skládkách. Dochází k jeho anaerobnímu rozkladu a následnému 

vzniku velkého množství skleníkových plynů. 

Vstupem do EU se Česká republika zavázala, že do konce roku 2013 radikálně sníží 

množství odpadu, který končí na skládkách. Avšak současná legislativa nezajišťuje plnění 

závazků v oblasti odpadového hospodářství a České republice tak hrozí za jejich neplnění 

sankce. Česká republika významně zaostává za vyspělými evropskými státy, které již 

omezily skládkování odpadu ve prospěch recyklace a energetického využití.  

Je proto nezbytně nutné vyvíjet nové metody pro zpracování odpadu a zdokonalovat 

metody současné, které by minimalizovaly nejstarší a nejrozšířenější, avšak nejméně 

vhodný způsob zneškodňování odpadů, což je skládkování.  

Cílem této práce je: 

1. Stručné shrnutí dosavadních poznatky a stávajících nejvíce používaných 

technologií při likvidaci odpadů s následnou možností energetického využití 

v porovnání s pyrolýzou.  

2. Popis pyrolýzního procesu současně používaného, slabá místa tohoto 

procesu, která tíží provozovatele těchto pyrolýzních linek. 

3.  Stručný popis nové metody jednoduché vsázkové pyrolýzy, která je po 

desetiletém výzkumu ukončena. Proběhl testovací provoz na likvidaci 

převážné části všech teplem rozložitelných odpadů všech kategorií. Důraz 

byl kladen na bezpečnost při provozu, vysokou efektivitu, nízké provozní 

náklady, rychlou návratnost, minimální vliv na životní prostředí a mobilitu. 

Tato technologie je vhodná jako ostrovní systém, kdy při provozu zajišťuje 

soběstačnost energie jako stabilní zdroj. Je také možnost použít tuto 

technologii v případě bioplynové stanice a při využití skládkového plynu 

v kogeneračních jednotkách, kdy se u těchto technologií zvýší efektivita a 

výkon. 
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2 NÁKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 Dne 17. června 2008 přijal Evropský parlament novou směrnici o odpadech, její 

číslo je 2008/98/ES. Nová rámcová směrnice zavádí pětistupňovou hierarchii pro 

nakládání s odpady, přičemž členské státy Evropské unie jsou povinny zajistit, aby 

všechny odpady prošly stupněm využití, tzn. materiálovým nebo energetickým. Pokud není 

možno zpracovat odpady jedním z těchto způsobů, mohou se bezpečným způsobem 

odstranit. [1] 

 Dle zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech, je tato hierarchie nakládání s odpady 

jednoznačně definována: 

1. Předcházení vzniku odpadů 

 

 

 

 

2. Příprava k opětovnému použití 

 

 

 

 

3. Recyklace odpadů 

 

 

 

 

4. Jiné využití odpadů, např. energetické využití 

 

 

 

 

5. Odstranění odpadů. [2] 

 

2.1  Metody zpracování odpadu 

 V této části jsou stručně shrnuty vybrané individuální metody zpracování odpadu, 

přičemž vždy je kladen důraz na ochranu životního prostředí. Ve většině případů však 

jediná individuální metoda zpracování odpadů nestačí, proto bývá výsledkem kombinace 

těchto postupů. Tyto způsoby zpracování odpadu mohou ovlivňovat i kvalitu ovzduší, 
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proto jsou obsaženy v zákoně č. 201/2012 Sb., o ovzduší a vyhlášce MŽP ČR č. 

415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých 

dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

2.1.1 Recyklace 

 Recyklace je významnou metodou zpracování odpadu, která vede k jeho znovu 

využití. Jedná se tedy o opětovné uvedení materiálu do výrobního cyklu.  

 Využití odpadů, které ve srovnání s výrobou z primárních surovin vyžaduje 

zpravidla menší náklady na energii (např. papír, sklo), se prudce zvýšilo již v 70. letech 

minulého století z důvodu růstu cen ropy. Z hlediska environmentálního a ekonomického 

je nezbytné, aby se v budoucnosti zvýšil podíl recyklovaných materiálů. V současnosti 

Česká republika ovšem stále zaostává za evropskými zeměmi, které recyklují až 70% 

komunálního odpadu. [3] 

2.1.2 Termické procesy 

 Termické metody odstraňování odpadu lze souhrnně označit jako technologie, při 

nichž dochází k působení na odpadní látku takovou teplotou, která přesahuje meze její 

chemické stability. Mezi procesy termického zpracování odpadu jsou obecně zahrnuty 

především tyto metody: spalování, pyrolýza, zplyňování, plazmové metody, případně 

 i jiné. [3], [4], [5] 

 Tyto termické metody, kterými lze energeticky využít odpad, mohou být 

aplikovány na širokou škálu odpadů, ať už se jedná o odpady komunální, průmyslové či 

nebezpečné, vyskytující se všech skupenstvích (pevném, kapalném, plynném). [6] 

 Odpad se stává v posledních letech energetickou surovinou, kterou lze efektivně 

využívat a vývoj nových technologií pro energetické využití odpadů se tak stává 

celosvětovým trendem. 

2.1.3 Skládkování  

 Skládkování odpadů je možné v současnosti považovat za nejrozšířenější proces 

zneškodňování odpadů v České republice. V současnosti je v České republice skládkováno 
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významné procentuální množství komunálních odpadů. Při skládkování se do atmosféry 

uvolňují tzv. skládkové plyny, dochází k uvolnění průsakových vod do zemské kůry a 

následně také do spodních vod.   

 Tento způsob ukládání odpadu nemá velkou budoucnost a předpokládá se, že budou 

hlavně komunální odpady významně tříděny (tato část již v ČR probíhá) a jednotlivé 

vytříděné složky komunálního odpadu budou buď materiálově, nebo energeticky využity.   

2.1.4 Kompostování 

 Kompostování, je aerobní biologický rozkladný proces, jímž se odbourají původní 

organické substance v odpadu a převedou se na stabilní humusové látky, které jsou 

prospěšné rostlinám. Za pomocí mikroorganismů se během procesu zhodnocuje organická 

substance v odpadu za pomocí kyslíku, který zde slouží jako zdroj energie a živin. [4] 

 Z důvodu omezení skládkování bioodpadu je nezbytně nutné tuto metodu 

zpracování dále rozvíjet a to včetně domácího i komunitního kompostování bioodpadu. 
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3 LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ 

ODPADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ OVZDUŠÍ 

V loňském roce byl zdárně ukončen legislativní proces příprav a schvalování 

nového zákona o ochraně ovzduší, který přinesl celou řadu změn a společně se svými 

právními předpisy nahradil dosavadní legislativu v oblasti ochrany ovzduší. Ve sbírce 

zákonů je uveden pod číslem 201/2012 Sb. V platnost vstoupil dne 1. září 2012 a nahradil 

v současnosti již tedy neplatný zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v plném znění. [7]    

Dalším důležitým právním předpisem v oblasti ochrany ovzduší, je vyhláška MŽP 

ČR č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, která nahradila řadu tzv. 

prováděcích předpisů (nařízení vlády a vyhlášek MŽP ČR), které řešily vztah mezi 

zákonem a jednotlivými skupinami zdrojů znečišťování ovzduší).  

Tato vyhláška pojednává o emisních limitech a podmínkách provozu následujících 

skupin stacionárních zdrojů znečisťování ovzduší jako např.: 

 spalovací zdroje 

 spalování a spoluspalování odpadů 

 zdroje nakládající s těkavými organickými látkami 

 ostatní technologické zdroje. [8] 

Vyhláška dále upravuje i další podmínky provozování výše uvedených zdrojů 

znečišťování ovzduší, které bezprostředně souvisí s provozem těchto zdrojů. 

Zde je možno konstatovat, že ve vztahu ke zneškodňování, energetického využívání 

odpadů nebo jiného využití odpadů, je ve vyhlášce nejdůležitější z hlediska ovzduší část 

spalování a spoluspalování odpadů, která řeší i v současnosti energetické využití odpadů, 

kdy je současně vyráběna tepelná i elektrická energie. Druhou důležitou částí jsou 

podmínky provozu ostatních technologických zdrojů znečišťování ovzduší, kde se určují 

technické podmínky provozu a případně i emisní limity pro skládkování odpadů, 

kompostárny, ale i případně provoz pyrolýzních technologií. 

Pyrolýzní technologie v případě jejich použití pro jak energetické, tak i materiálové 

využití odpadů, naráží na významný odpor veřejnosti, který pramení hlavně z technické 

neznalosti pyrolýzních technologií. 
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3.1 Metody likvidace odpadu ve vztahu k legislativě 

v ochraně ovzduší 

3.1.1 Nakládání s odpady a odpadními vodami 

Problematiku nakládání s odpady řeší z hlediska ochrany ovzduší v současnosti tedy 

vyhláška MŽP ČR č. 415/2012 Sb., která v příloze č. 8 upravuje následujícím způsobem: 

[8] 

1. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODPADNÍMI VODAMI  

1.2 Biodegradační a solidifikační zařízení (kód 2.4. přílohy č. 2 k zákonu) 

Technická podmínka provozu platná od 1. 1. 2013: 

V případě zpracovávání materiálů, u nichž může docházet k emisím znečišťujících 

látek obtěžujících zápachem, musí být zajištěna technicko-organizační opatření ke snížení 

těchto látek např. zakrytování biodegradačních ploch a odtah odpadních plynů do zařízení 

na čištění odpadních plynů. [8] 

V případě volných zakládek snižovat vnášení tuhých znečišťujících látek do 

ovzduší, například umístěním zakládek na závětrné straně, jejich skrápěním nebo mlžením. 

[8] 

 1.3. Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků              

z kontaminovaných zemin) s projektovaným ročním výkonem vyšším než 1 t VOC 

 včetně (kód 2.5. přílohy č. 2 k zákonu) 

Platí pro sanační zařízení provozovaná ex situ, viz Tabulka 1. [8] 

 

Tabulka 1: Emisní limit pro sanační zařízení provozovaná v ex situ [8] 

 

          

 

 

                                                 
1
 Za obvyklých provozních podmínek. 

Emisní limit [mg/m
3
] 

Vztažné podmínky 
VOC 

50 C 
1
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1.4. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících 

odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m
3
/den 

(kód 2.6. přílohy č. 2 k zákonu) 

Technická podmínka provozu platná od 1. 1. 2014: 

Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat 

opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do 

zařízení k omezování emisí, zakrytováním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, 

pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění 

odpadních vod, dodržování technologické kázně. [8] 

1.5. Čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou pro 10000 a více 

ekvivalentních obyvatel (kód 2.7. přílohy č. 2 k zákonu) 

Technická podmínka provozu platná od 1. 1. 2014: 

Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat 

opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do 

zařízení k omezování emisí, zakrytováním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, 

pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění 

odpadních vod, dodržování technologické kázně. [8] 

Z hlediska ochrany ovzduší, skládkování odpadů není řešeno a oproti minulé 

legislativě nejsou pro skládky navrženy žádné emisní limity ani technické podmínky 

provozu. 

Skládky odpadů jsou v případě, kdy přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají 

celkovou kapacitu větší než 25 000 t, vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší dle 

přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. [9] 

3.1.2 Recyklace odpadů 

Recyklace odpadů je zřejmě jednou z nejdůležitějších částí, jak efektivně nakládat 

hlavně se směsným komunálním odpadem, ale také například s autovraky. Oba tyto druhy 

odpadů obsahují spoustu dílčích materiálů, které jsou dále buď materiálově, nebo 

energeticky využitelné. 
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V rámci recyklace odpadů je vždy nutno předpokládat výstavbu komplexního 

závodu, který obsahuje určité specifické části. Jedná se většinou o různé třídící linky, drtící 

linky a linky na úpravu biologicky rozložitelných odpadů. V případě těchto závodů či 

třídících linek se postupuje z hlediska ochrany ovzduší způsobem, který je uveden 

v předchozí kapitole a v kapitole, která se věnuje procesu kompostování.  

3.1.3 Termické procesy  

Termické procesy jsou v současnosti jedním ze způsobů, jak energeticky využít 

směsné komunální odpady, vytříděné komunální odpady a také různé druhy nebezpečných 

průmyslových odpadů. Jedná se většinou o technologické celky, které jsou v rámci ochrany 

ovzduší a tedy zákona č. 201/2012 Sb. a vyhlášky MŽP ČR č. 415/2012 Sb. nazývány 

spalovnami odpadů. 

V rámci přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb. se jedná o vyjmenované zdroje 

znečišťování ovzduší, které jsou začleněny následujícím způsobem:  

 tepelné zpracování odpadu, 

 nakládání s odpady a odpadními vodami. [9] 

 bod. 2.1. Tepelné zpracování odpadů ve spalovnách 

 V rámci vyhlášky MŽP ČR č. 415/2012 Sb. jsou v příloze č. 4 k této vyhlášce 

stanoveny podmínky provozu pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad. Tyto 

podmínky pro zařízení spalující odpady jsou velmi přísné hlavně jak z hlediska plnění 

emisních limitů, tak i z hlediska vybavení pro kontinuální monitoring. V rámci 

kontinuálního monitoringu je třeba sledovat následující znečišťující látky:  

- tuhé znečišťující látky (TZL) 

- oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) 

- oxid siřičitý (SO2) 

- těkavé organické látky VOC vyjádřené jako TOC 

- chlorovodík (HCl) 

- fluorovodík (HF) 
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- oxid uhelnatý (CO). [8] 

Dále je nutno provádět měření emisí následujících znečišťujících látek, které se 

provádí pomocí jednorázového měření a to: 

- kadmium (Cd), thalium (Tl) a jejich sloučeniny (součet hmotnostních 

koncentrací) 

- rtuť (Hg) a její sloučeniny 

- antimon (Sb), arsen (As), olovo (Pb), chrom (Cr), kobalt (Co), měď (Cu), 

mangan (Mn), nikl (Ni), vanad (V) a jejich sloučeniny (součet hmotnostních 

koncentrací) 

- polychlorované dibenzodioxiny (PCDD), polychlorované dibenzofurany 

(PCDF). [8] 

Jedná se o měření velmi složitá a technicky náročná, která zvyšují provozní náklady 

takového zařízení. 

Další podmínkou jsou také technické podmínky provozu těchto zařízení, kde jsou 

stanoveny doby zdržení v prostoru, kde dochází k tepelnému zpracování, teplota a doba 

zdržení v rámci tzv. dopalovací komory, kde je spalován vznikající odpadní plyn. 

3.1.4 Kompostování 

 Kompostování a úprava zelených zbytků musí být dle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech provozována tak, aby nedocházelo k narušení složek životního prostředí nad 

míru stanovenou zvláštními právními předpisy. Proces kompostování musí být řízen tak, 

aby byl zajištěn aerobní mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí 

methanu. [2] 

Z hlediska ochrany ovzduší řeší zákon č. 201/2012 Sb. a vyhláška MŽP ČR č. 

415/2012 Sb. takto: 

1. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODPADNÍMI VODAMI 

1.1 Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované 

kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun 

zpracovaného odpadu ročně (kód 2.3. přílohy č. 2 k zákonu) 
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Technické podmínky provozu 

a) Násypné bunkry jsou v uzavřeném provedení s komorou pro vozidla, u 

otevřených hal a při vykládce svozových vozidel s odpady, musí být plyny z bunkrů 

odsávány a odváděny do zařízení na čištění odpadních plynů. 

b) Zkondenzované výpary a voda vznikající při kompostovacím procesu (zrání 

kompostů) smí být u stavebně neuzavřených a nezakrytých kompostáren používány k 

vlhčení kompostu pouze tehdy, nebude-li použití zvyšovat pachovou zátěž okolí. 

c) Odpadní plyny z dozrávání kompostů v uzavřených halách kompostárny jsou 

odváděny do zařízení na čištění odpadních plynů. [8], [9] 
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4 TECHNOLOGIE PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ 

ODPADŮ, SROVNÁNÍ S PYROLÝZOU 

V současné době se nabízí široké spektrum technologií pro energetické využití 

odpadů, které jsou u nás i v Evropě na různém stupni rozvoje a praktického používání. 

Všechny spojuje dohromady to, že jimi lze nahrazovat fosilní paliva, jako jsou plyn, ropa a 

uhlí.   

Druhy technologií pro energetické využití odpadů:  

 přímé spalování neupravených komunálních odpadů ve spalovnách 

komunálních odpadů, 

 spoluspalování vytříděných a upravených odpadů, 

 spoluspalování (a zároveň materiálové využití) alternativních paliv a některých 

vybraných odpadů (např. pneumatik) v cementárnách, 

 spoluspalování (a současně materiálové využití) ve vysokých pecích, 

 pyrolýza, 

 zplyňování, 

 aerobní digesce za účelem výroby bioplynu, 

 využití skládkového plynu. [10] 

4.1 Spalování  

 Spalování je oxidačně exotermická reakce, která může probíhat s přebytkem 

vzduchu (oxidační proces) nebo s nedostatkem vzduchu (redukční proces). [11], [12] 

 Spalovací proces bývá aplikován na celou řadu odpadů, ať už se jedná o odpady 

komunální, průmyslové či zemědělské. Předností spalování odpadů je značná redukce 

původního objemu odpadů a podstatné snížení množství kontaminantů. Pro odpad ze 

zdravotnických zařízení či z chemického průmyslu je to v podstatě jediný možný způsob 

jejich odstranění. [13] 

 Tabulka 2, zobrazuje porovnání parametrů přímého spalování a pyrolýzy odpadů. 
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Tabulka 2: Porovnání spalovacích a pyrolýzních parametrů [4], [13] 

 

PYROLÝZA SPALOVÁNÍ 

tepelný rozklad,  

reakce za vyloučení kyslíku 

oxidace,  

reakce se vzdušným kyslíkem 

pyrolytická teplota: spalovací teplota: 

500 ˚C až 1000 ˚C 800 ˚C až 1000 ˚C 

produkty: produkty: 

- tuhé: tuhý zbytek (redukovaný) 

- kapalné: voda, kapalné uhlovodíky 

- plynné: H2S, CO2, CO, CH4, C2H6, C3H8, 

               NH3 aj. 

- tuhé: škvára (oxidována) 

- kapalné: voda 

- plynné: CO2, H2O, SO3, NOx aj. 

endotermní reakce: exotermní reakce: 

málo citlivá na změnu složení citlivá na změnu složení 

tuhé, pastovité odpady tuhé odpady 

4.2 Zplyňování 

 Zplyňování je termochemický proces, při kterém dochází k rozkladu organické 

hmoty na hořlavé plyny. Majoritní rozdíl mezi přímým spalováním a zplyňováním paliv je, 

že spalováním je energie obsažená v palivu využita přímo na energii tepelnou, avšak u 

procesu zplyňování je energie v palivu transformována na jiný druh energie vázané na 

plynnou fázi. Procesní plyn vyprodukovaný při zplyňování je složen převážně z H2 a CO. 

V procesu spalování mohou vznikat sloučeniny včetně nebezpečných látek, např. dioxiny a 

furany. [14] 

 Zplyňování na rozdíl od pyrolýzy probíhá v přítomnosti reaktivních plynů, ty 

umožňují další přeměnu vzniklého koksovitého zbytku na plynné produkty. Lze říci, že 

zplyňování je dalším stupněm pyrolýzy. Při teplotách nad 800 ˚C dochází k oxidaci 

vzniklého pyrolýzního koksu podstechiometrickým množstvím kyslíku. [4], [15] 

4.3 Pyrolýza 

Pyrolýza je fyzikálně-chemický děj, patřící spolu se zplyňováním a spalováním 

mezi procesy termochemické konverze. [16], [17] Hlavním rozdílem těchto procesů je 

obsah kyslíku v reakčním prostoru. Což dokládá poměr skutečně spotřebovaného kyslíku 

ke spotřebě stechiometrické, jenž je označován řeckým písmenem λ. Při spalování 
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dosahuje hodnot větších než 1, při zplyňování se pohybuje v rozmezí 0 až 1 a při pyrolýze 

je roven 0. [17], [18] 

Pyrolýza se vyskytuje v celé řadě procesů, jako je spalování odpadů, při 

nedokonalém spalování paliv, nebo při neúmyslném požáru (jako je lesní požár). 

Experimentální pyrolýza, která je prováděna v laboratořích, může být použita pro různé 

účely. Jako například pyrolýza prováděna pro simulaci studující pyrolytické procesy, které 

se vyskytují v průběhu hoření. [19] 

Pyrolýza je proces, při kterém dochází k tepelnému rozkladu organických materiálů 

za nepřístupu zplyňovacích médií, jako je kyslík, vzduch, oxid uhličitý či vodní pára. Dle 

provozních teplot se rozlišuje: 

 nízkoteplotní pyrolýza (> 500 ˚C) 

 středněteplotní pyrolýza (od 500 – 800 ˚C) 

 vysokoteplotní pyrolýza (< 800 ˚C). [4], [3], [6], [13] 

Pro samotný proces pyrolýzy je každý vstupní materiál unikátní. Záleží na jeho 

složení, struktuře a také na dodané teplotě. Při procesu můžeme pozorovat řadu dějů, které 

se mění v závislosti na dosažené teplotě: 

 štěpení vysokomolekulárních látek 

 polymerace nízkomolekulárních látek 

 kondenzaci a polykondenzaci 

 cyklizaci 

 izomeraci 

 dehydrogenaci 

 hydrogenaci. [20] 

  Proces pyrolýzy probíhá obecně ve třech fázích: 

 sušení 

 karbonizace 

 tvorba plynu. [21] 

V oblasti teplot do 150 ˚C dochází ke zplynění fyzikálně vázané vody. Pokud 

obsahuje vstupní materiál velké množství vody (např. kaly z ČOV), je vhodné předřadit 

reaktoru lis či sušící agregát. V rozmezí teplot 300 – 500 ˚C dochází k druhé fázi procesu a 

to ke karbonizaci. Zde dochází k odštěpení radikálové skupiny vysokomolekulárních 
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organických látek, jako jsou např. bílkoviny, celulóza či tuky. Vznikají tak kapalné a 

plynné organické produkty a pevný uhlík. Ve fázi tvorby plynu nad teplotou 500 ˚C se 

produkty vzniklé při karbonizaci dále štěpí a transformují. Z pevného uhlíku a kapalných 

organických látek tak vznikají stabilní plyny, jako jsou oxid uhelnatý, oxid uhličitý, 

methan či vodík. [16], [20] 

V současnosti se využívá pyrolýzních systémů, které jsou založeny na termickém 

rozkladu suroviny v rotační nebo šachtové peci vytápěné zevně spalinami, které vznikají 

při spalování pyrolýzních plynů. Nespotřebovaná energie na ohřev vsázky, tzn. zbytek 

energie vznikající při spalování plynných produktů pyrolýzy, se používá např. v kotlích na 

odpadní teplo k výrobě páry nebo teplé užitkové vody. [22] 

 Hlavní výhodou pyrolýzního procesu je, že k rozkladu dochází v inertním prostředí 

a tím je zredukována tvorba PCDD a PCDF . [23] 

4.4 Pyrolýzní jednotky  

 Následují část je věnována obecnému popisu některých významných pyrolýzních 

nebo kombinovaných jednotek, které již byly zrealizovány jako provozní nebo pilotní. Je 

však nutné uvést fakt, že zastoupení pyrolýzních technologií je ve srovnání se spalováním 

dáno malým počtem provozovaných zařízení. [16] 

4.4.1 Pyrolýzní jednotky v České republice 

V roce 2005 bylo založeno v Ostravě Družstvo ENVICRACK, které se zabývá 

procesem pyrolýzy. Klastr se zaměřuje na výzkumné a vývojové projekty v oblasti 

zpracování odpadů a využívání alternativních zdrojů energie. Úkolem Klastru 

ENVICRACK je podpora konkurenceschopnosti jeho členů. Navázaná spolupráce mezi 

průmyslovou sférou a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě je 

důkazem dobré spolupráce mezi průmyslovou sférou a univerzitou. [23], [24]  

Společně s VŠB – TU v Ostravě vytvořil Klastr ENVICRACK technologii na 

zpracování odpadů a výrobu tepla a elektrické energie. Již v roce 2003 vznikl funkční 

prototyp s názvem Pyrotronic, viz Obrázek 1, který prošel celou řadou úprav. [23] 
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Obrázek 1: Pilotní pyrolýzní jednotka Pyrotronic [25] 

 

 

Nyní testuje Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě pilotní zařízení 

na pyrolytický rozklad odpadů s názvem Pyromatic, viz Obrázek 2. [21]  

 

 

Obrázek 2: Pilotní pyrolýzní jednotka Pyromatic [26] 

  

Vstupní materiál je mechanicky upraven a navážen na požadovanou hmotnost 

váhou. Následně je nadávkován pásovým dopravníkem do hermeticky uzavřeného 

zásobníku. Za pomoci zásobníkové stěrky a šnekového dopravníku je materiál dále 
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dávkován do pyrolýzní pece. Když je pec vyhřátá na požadovanou teplotu 500 – 700 ˚C, 

materiál je postupně dávkován do pyrolýzní retorty. Vzniklý uhlíkový zbytek je jímán do 

popelového boxu na konci sekundárního šneku. Plynná fáze je odváděna potrubím z retorty 

do cyklonu. V cyklonu dochází k expanzi plynu a pomocí gravitace k odloučení tuhých 

znečišťujících látek. Vyčištěný plyn je dále veden do primárního chladícího stupně, který 

je tvoří dva křížové chladiče pyrolýzní plyn – vzduch. Sekundární dochlazování je tvořeno 

výměníkem pyrolýzní plyn - voda. Zde je plyn podchlazen, aby dále v potrubí 

nekondenzoval. Vzniklý kondenzát z procesu chlazení pyrolýzního plynu je shromažďován 

v nádrži na kapalnou pyrolýzní fázi. [21] 

4.4.2   Pyrolýzní jednotky v Německu 

Pyrolýzní jednotka Babcock, viz Obrázek 3, byla navržena pro odstraňování 

směsného odpadu typu TKO, čistírenských kalů a podobných druhů odpadů. [5], [16], [20] 

 

 
 

            Obrázek 3: Schéma pyrolýzní jednotky Babcock [16] 

 

Legenda: 1 – svoz odpadu do bunkru, 2 – násypka, 3 – drapák suroviny, 4 – vstup vápna, 

5 – rotační pyrolýzní pec, 6 – vstup otopových spalin, 7 – odtah otopových spalin, 8 – 

vynášecí komora, 9 – cyklon, 10 – spalovací komora, 11 – vstup spalin do kotle, 12 – kotel 

na odpadní teplo, 13 – spalinový ventilátor, 14 – sekundární vstup vápna, 15 – tkaninový 

filtr, 16 - komín 
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Pyrolýzní jednotka Babcock, pracuje na principu kombinace pyrolýzy a řízeného 

spalování neupraveného surového plynu. Proces pyrolýzy probíhá při teplotách 500 ˚C – 

600 ˚C v bubnové rotační peci, která je otápěna externě. Surový plyn vycházející z rotační 

pece je po odprášení v cyklónech veden do komory řízeného spalování, kde je spalován za 

teplot dosahujících 1200 ˚C. Vzniklé spaliny jsou využity dvěma způsoby. Přednostně se 

spaliny využívají k vytápění pyrolýzní pece a druhotně k výrobě páry v kotli na odpadní 

teplo. Spaliny se čistí suchým způsobem, a to tak, že vápno je přidáváno přímo do odpadu 

a zároveň je vstřikován vápenný prach do spalin mezi kotlem a tkaninovým filtrem. Za 

filtry jsou spaliny odváděny prostřednictvím ventilátoru na komín. [5], [13], [16] 

Doposud firma Babcock uvedla do provozu 3 jednotky tohoto typu. [5], [16] 

Technologie S-B-V firmy Siemens – KWU, viz Obrázek 4, byla vyvinuta jako 

pilotní zařízení společnost Siemens v německém Ulm-Wieblingenu. [16], [21] 

 

  

Obrázek 4: Schéma pyrolýzní jednotky S-B-V [16] 

 

Legenda: 1 – vstup drceného odpadu, 2 – otop pyrolýzního reaktoru, 3 – pyrolýzní 

komora, 4 – výstup pyrolýzního plynu, 5 – spalovací reaktor, 6 – kotel, 7 – odtah spalin na 

čištění, 8 – výstup hrubé frakce (kovy, sklo, kameny), 9 – přívod spalovacího vzduchu, 10 

– granulační lázně 

 

Na základě výsledků provedených na této pilotní jednotce vybudovala společnost 

Siemens první komerční zařízení v Bavorsku. Zařízení s kapacitou 2 x 50 kt/rok bylo 

uvedeno do provozu v roce 1994. [21] 
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Do rotační pyrolýzní komory je kontinuálně přiváděn směsný komunální odpad 

spolu s kalem z ČOV, který je v průběhu jedné hodiny zahříván na teplotu 450 ˚C. Na 

sítech je pak oddělena hrubá frakce tvořené převážně kamením, kovy a sklem z tuhého 

zbytku. Vyčištěný karbonizovaný zbytek je spolu s pyrolýzním plynem veden do 

spalovacího prostoru, kde je dokonale spalován při teplotách 1200 -1300 ˚C. Vzniklá 

struska je poté chlazena ve vodní granulační lázni a poté může být využita ve stavebnictví 

nebo je deponována na skládkách. Spaliny dále vstupují do dohořívací komory, kde 

nepřímo ohřívají vzduch pro otop pyrolyzéru a postupují do kotle na odpadní teplo. 

Spaliny se po procesu odprášení odsiřují, denitrifikují a adsorpčně zbavují 

PCDD/PCDF. [5], [13], [16], [20] 

Pyrolýzní jednotka RPC (Recycled Clean Products), je v provozu od roku 1977. 

Tato jednotka rychlé pyrolýzy sestrojena v Bremerhavenu, viz Obrázek 5. [16] 

 

 
 

Obrázek 5: Schéma pyrolýzní jednotky RPC [16] 

 

Legenda: 1 – násyp odpadu, 2 – podavač, 3 – pyrolýzní komora, 4 – přívod kyslíku, 5 – 

fluidní dopalovací reaktor, 6 – chladič, 7 – cyklon, 8 – kotel na odpadní teplo, 9 – výstup 

spalin k čištění, 10 – tavící pec, 11 – odtah kovů, 12 – zušlechtění strusky, 13 – granulační 

lázeň 
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Kontrolované odplynění odpadu probíhá ve vnitřně vyhřívané pyrolýzní komoře, 

která tvoří základ zařízení. Zdržení odpadu v komoře je regulováno roštem typu Von Roll 

v závislosti na jeho složení. V tavící peci, umístěné za pyrolýzním blokem, dochází za 

teplot 1400 ˚C současně k spalování plynu a tavení strusky. Struska je dále upravována 

v granulační lázni a následně je použita jako přísada do portlandských cementů. Horké 

spaliny jsou dále chlazeny pomocí písku ve fluidní dopalovací komoře s cirkulující vrstvou 

na teploty nižší než 1000 ˚C.  Dále jsou v odlučovači zbaveny prachu, odsířeny suchou 

vápencovou metodou, denitrifikovány selektivní nekatalytickou redukcí a zbaveny těžkých 

kovů v kyselých pračkách. [16], [20] 

4.4.3 Pyrolýzní jednotky v USA 

Pyrolýzní jednotka Vortex-Solar Energy Research Institute, viz Obrázek 6, byla 

sestavena v Coloradu společností Solar Energy Research Institute. Je využívána především 

ke konverzi tuhých organických látek a biomasy na kapalné produkty. [16] 

 

 

Obrázek 6: Schéma pyrolýzní jednotky Vortex – SERI [16] 

 

Legenda: 1 – vstup suroviny, 2 – šnekový podavač, 3 – reaktor s tangenciálním vstupem, 4 

– cyklon, 5 – kolektor tuhého zbytku, 6 – odtah parolýzního plynu, 7 – recykl prachových 

částic 
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 Zpracovávaný materiál, je veden pomocí šnekového podavače do reakčního 

prostoru, kde dochází ke kontaktu s horkou stěnou pyrolyzéru. Obvodová rychlost přes 350 

m.s
-1

 umožňuje proces rychlé pyrolýzy, kdy teplota stěny dosahuje 625 ˚C. Když tuhé 

částice postupují reaktorem, jsou zpomalovány intenzivním třením o jeho stěny. Vznikající 

pyrolýzní plyn odchází středem zařízení. Při testování byly zjištěny problémy spojené 

se zanášením reaktoru částicemi s vysokou hustotou a abrazí, kterou způsobovaly tvrdé 

anorganické komponenty přítomné v peletách. Doposud proto nebyla jednotka převedena 

do provozního měřítka. [16]   

  

4.5  Vhodné materiály pro pyrolýzní zpracování 

 Pro pyrolytický proces je každý vstupní materiál originální. Záleží na teplotě, 

struktuře a složení vstupního materiálu. Obecně lze pyrolyzovat jakýkoli materiál, který 

obsahuje organickou složku. Účinnost procesu však závisí na vlastnostech materiálu. [27], 

[28] 

 Vhodné materiály pro pyrolýzní zpracování zobrazuje níže uvedená Tabulka 3.  

Tabulka 3: Vhodné materiály pro pyrolýzní zpracování [29] 

 

Komunální odpad včetně Průmyslový odpad Zemědělský odpad včetně 

- pneumatiky - nebezpečný odpad - zvířecí výkaly 

- zdravotnický odpad - elektronické obvody - lesní štěpka 

- izolované kabely - olejový odpad - odpad s herbicidy  

- plasty (všechny druhy) - polymery - odpad s pesticidy 

- gumový odpad - polychlorované bifenyly  

- dřevěný odpad - kaly z ČOV aj.  

 

4.5.1 Biomasa 

 Biomasa je vhodným biologickým materiálem pro energetické využití, který se 

tvoří ve volné přírodě, nebo je vyprodukovaný činností člověka. V podstatě je to 

zakonzervovaná sluneční energie, kterou rostliny díky fotosyntéze přeměňují na 

organickou hmotu. Ta, ať už jako dřevo, rostliny či jiné zemědělské zbytky, včetně 

exkrementů užitkových zvířat, dokáže poskytnout užitečné formy energie – elektrickou 
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energii, teplo i kapalná paliva pro motorová vozidla. Biomasa patří k nejvýznamnějším 

obnovitelným zdrojům. Je významným energetickým nosičem, který může do značné míry 

nahradit fosilní paliva. [30], [31] 

 Biomasou je tedy: dřevo a dřevní odpady, energetické lesy a plodiny, organická 

frakce komunálního odpadu, odpady z papíru, zemědělské odpady, odpady ze živočišné 

výroby, odpady z ČOV, odpady ze živočišné výroby. Hlavním druhem biomasy 

využívaným v České republice je dřevní hmota. [32] 

 Vlastnosti biomasy, jako např. obsah vody, hořlaviny a popele, výhřevnost, 

skladovatelnost či forma biomasy rozhodují o možnostech jejího energetického využití.  

Mezi možnosti přeměny a využití energie z biomasy patří:  

 

1) Termochemická přeměna (suché procesy) 

 spalování (rychle rostoucí dřeviny a energetické plodiny) 

 zplyňování (sláma obilnin a řepky, celé obilní rostliny) 

 pyrolýza (dřevo a veškerá fytomasa) 

2) Biochemická přeměna (mokré procesy) 

 alkoholové kvašení (okopaniny, obilniny) 

 methanové kvašení (sláma a zbytky travin + kejda) 

3) Chemická přeměna 

 esterifikace (olejniny) 

4) Biologická přeměna 

 kompostování (rostlinné zbytky všeho druhu) 

 čištění odpadních vod apod. (rostlinné zbytky všeho druhu). [33] 

 

4.5.2 Kaly z ČOV 

 Kaly jsou hlavním a zároveň nevyhnutelným produktem procesu čištění odpadních 

vod. Odpadní voda, která přitéká na čističku odpadní vod, je v průběhu procesu čištěna a 

na odtoku z ČOV je významně zbavena znečišťujících látek. Nežádoucí látky, které byly 

obsaženy v odpadní vodě, se soustřeďují do vedlejšího produktu - kalu. [34], [35], [36], 

[37] 
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 Kaly jsou suspenzí anorganických a organických látek, jsou zdrojem jak organické 

hmoty, základních živin a stopových prvků, tak i rizikových prvků, nebezpečných 

organických sloučenin a mikroorganismů. [38] 

 Ačkoliv čistírenské kaly tvoří pouze 2-3 % objemu čištěných odpadních vod, je 

v nich zkoncentrováno až 80 % znečišťujících látek původně přítomných v odpadních 

vodách. [39], [40]  

 Obecně se rozdělují metody zpracování kalů na dvě skupiny: primární – tzn. 

metody úpravy a finální – tzn. metody, které umožnují konečné řešení, jak s určitým 

materiálem naložit. Primární metody jsou prvním krokem procesu a usnadňují průběh nebo 

jsou mnohdy podmínkou pro aplikaci finálních metod. [37] 

Mezi metody vhodné pro úpravu kalů patří:  

 separace – roztřídění dle kvality materiálu, 

 kondicionace – chemická, fyzikálně – chemická či termická předúprava, 

 odvodňování a zahušťování – zvýšení koncentrace sušiny kalu před jeho 

dalším zpracováním, 

 desintegrace – rozmělňování (mechanické, fyzikální, fyzikálně-chemické), 

 hygienizace – inaktivace patogenů, 

 sušení – zvýšení obsahu kalů na 60 – 95 %. [37] 

  

Finální metody používané pro zpracování kalů: 

 kompostování – aerobní degradace organického materiálu, 

 aplikace na zemědělskou půdu – použití kalů jako hnojiva v zemědělské 

výrobě, 

 chemická stabilizace – vápnění, 

 spalování v cementárenské peci – zapracování do cementu, 

 spoluspalování – spalování společně s energeticky bohatším palivem, 

 termické zpracování – zplyňování a pyrolýza, 

 spalování – hojně používaná pro biologicky nerozložitelné organické 

materiály, materiály kontaminované nebo toxické, 

 skládkování – uložení materiálu na skládku. [34], [37] 
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4.5.3 Pryžový odpad 

 Pryžový odpad se stává v poslední době celosvětovým problémem. Tento druh 

odpadu je díky své objemnosti a technické náročnosti na recyklovatelnost často 

diskutovaným tématem. Hlavní nebezpečí těchto odpadů spočívá v jejich hořlavosti a 

pomalé biodegradaci. Se stále se zvyšujícím množstvím automobilů na silnicích roste také 

množství opotřebovaných pneumatik, které svým výskytem narušují estetickou funkci 

krajiny. [41] 

 Společnost HOKS INDUSTRY A.S., sídlící ve Vratimově se zabývá výrobou a 

provozem zařízení na likvidaci odpadové pryže, zejména použitých pneumatik. Již v roce 

2002 byl sestrojen první prototyp zařízení. V roce 2009 po odzkoušení funkčnosti byla 

zahájena výroba prvního sériového stroje s pracovním označením HOKS TS500, viz 

Obrázek 7. [42] 

 

Obrázek 7: Schéma zařízení na likvidaci odpadové pryže [43], [44] 

 

Legenda: I. – pracovní komora, II. – kondenzační chladič, III. – ventilátorová sekce 

s elektroventily, IV. – řídící elektrosystém a rozvaděče, V. – sběrnice oleje, VI. – 

kontejnerový rám, VII. – není vyobrazena na tomto obrázku, VIII. – digestoř osazená 

ventilátorem a filtrační vložkou 
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V současnosti je toto zařízení jediné svého druhu, které dokáže nízkoteplotním 

rozkladem pryže tuto surovinu přeměnit na certifikované palivo, pyrolýzní koks a 

pyrolýzní olej. Výsledné produkty zařízení HOKS TS500, viz Obrázek 8, jsou 

stabilizované ve formě:  

 70 % koks – produkt s vysokým podílem uhlíku 

 20 % olej – produkt svým složením podobný těžkému topnému oleji 

 10 % ocelový kord (v případě zpracování pneumatik) – druhotná surovina. [43], 

[44]  

 

 

Obrázek 8: Procentuální zastoupení výstupních produktů [44], [45] 

 

 

Zařízení HOKS TS500 jako jediné svého druhu pracuje bez nutnosti odvádět 

plynnou frakci kouřovodem nebo jiným způsobem. Díky tomu má zařízení téměř nulový 

vliv na znečištění ovzduší. Mezi další přednost tohoto zařízení patří možnost jeho umístění. 

Je možné jej instalovat jak do uzavřených hal nebo budov tak i do venkovních prostor bez 

nutnosti napojení na kanalizaci nebo tekoucí vodu. [42], [44] 
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5 POPIS TECHNOLOGIE VSÁZKOVÉ PYROLÝZY 

VČETNĚ BILANCOVÁNÍ PROCESU 

V následující kapitole je provedeno obecné porovnání technologií stávajících 

publikačně dostupných pyrolýzních jednotek s navrhovanou technologií tepelného 

rozkladu organických a anorganických látek. Získané informace v této kapitole jsem 

konzultovala s Ing. Liborem Obalem, který je součástí týmu výzkumníků, zabývajících se 

jednoduchou vsázkovou pyrolýzou.  

5.1 Stávající pyrolýzní jednotky 

Dosud používané pyrolýzní jednotky s kontinuálním plněním jsou velmi náročné na 

technické provedení. Části jako reaktor, plnící zařízení či šnekové zařízení pro posun 

hmoty při procesu jsou vyrobeny ze železa a jsou vystaveny změnám teplot. Někdy tak 

dochází k narušení celistvosti zařízení z důvodu prasklého sváru nebo jiné netěsnosti. 

Jelikož se při procesu uvolňuje hořlavý a výbušný plyn, je nutné zařízení odstavit a provést 

opravu, aby nedošlo při styku s kyslíkem k zahoření nebo výbuchu. [46] 

Některé technologie používají k nahřívání reaktoru plyn, který vzniká při procesu. 

Pokud jde o plyn bez úpravy, jde o riziko, že spaliny z tohoto plynu nemusí odpovídat 

emisním normám, protože plyn obsahuje olejové frakce, které vznikají při procesu a je 

potřeba instalovat filtr. Při nahřívání reaktoru plynovými hořáky se potřebná teplota nutná 

k procesu těžko přesně reguluje. Tím může vzniknout problém, že náplň reaktoru se 

prohřívá nestejnoměrně a tím proces může vykazovat jiné výsledky, než se předpokládalo. 

Všechny tyto okolnosti lze odstranit, čímž vznikají další technické a finanční náklady. [46] 

5.2 Navrhovaná pyrolýzní jednotka 

Nová technologie pro tepelný rozklad, viz Obrázek 9, Obrázek 10, Obrázek 11, je 

postavena na principu několika pracovních komor v jednom reaktoru. Pracovní komory 

jsou v reaktoru od sebe odděleny, čímž se snižuje množství plynu, které projde do 

chladícího úseku. Reaktor má horní plnění a je nahříván elektrickými spirálami, čímž lze 

dosáhnout přesné regulace teploty při procesu. [46] 
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Každý druh náplně má jinou délku náhřevu a jelikož lze teplotu a čas přesně 

regulovat, dojde k optimálnímu rozkladu náplně reaktoru. Horký plyn se v chladiči 

dostatečně zchladí a na konci chladiče se rozdělí na plynnou a olejovou frakci. Plynná 

frakce se jímá do zásobníku plynu. Ze zásobníku prochází do tlakovacího zařízení, ze 

kterého se plní vysokotlaké nádoby. Tím vzniká stabilní palivo pro pohon plynových 

generátorů na výrobu elektrické energie. Jelikož v tlakových láhvích je dostatek plynu pro 

plynové generátory, je možnost vyrábět elektrickou energii v určeném čase a dle potřeby. 

Tím vzniká stabilní zdroj elektrické energie. Její část lze použít pro náhřev reaktoru a tím 

linka není závislá na jiném zdroji elektrické energie. Na rozběh technologie stačí tlaková 

nádoba s plynem. [46] 

Další produkty z procesu jsou olejová frakce a uhlíkový zbytek. Je obecně známo, 

že tyto frakce lze také komerčně využít. Tyto jednotky mohou být mobilní, čímž vzniká 

další výhoda. Linku lze postavit přímo na místě, kde se nachází odpad a po jeho 

zpracování ji převést na jiné místo. [46] 

 

 
 

Obrázek 9: Schéma jednotky jednoduché vsázkové pyrolýzy [46] 

   

 

Legenda: 1 – zásobník vsázky, 2 – dávkovač, 3 – pásový dopravník, 4 – reaktor, 5 – 

chladič, 6 – zásobník uhlíku, 7 – mezizásobník oleje, 8 – čerpadlo, 9 – zásobník oleje, 10 – 

plynové potrubí, 11 – zásobník plynu, 12 – tlakovačka plynu, 13 – zásobník stlačeného 

plynu, 14 – kogenerační jednotka 172 kW, 15 – kogenerační jednotka 44 kW 
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Obrázek 10: Navrhovaná jednotka - přední strana [47] 

 

 

 

 
Obrázek 11: Navrhovaná jednotka - boční strana [47] 
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6 VZORKOVÁNÍ PYROLÝZNÍHO PLYNU, SLOŽENÍ 

PYROLÝZNÍHO OLEJE A PEVNÉHO ZBYTKU 

(UHLÍKU) 

  V předložené práci byly zpracovány vzorky odpadních pneumatik, čistírenských kalů 

a obilí (pšenice). 

  

 Stanovení výhřevnosti níže uvedených vzorků pevné frakce bylo provedeno 

v laboratořích: 

 společnosti TŰV NORD Czech s.r.o. (odpadní pryž) 

 Centra Nanotechnologií, VŠB – TUO (kaly z ČOV). 

 Stanovení parametrů ze vzorku kapalné frakce byly provedeny v laboratoři Centra 

Nanotechnologií, VŠB – TUO. 

 Stanovení složení pyrolýzních plynů byly provedeny v laboratořích: 

 Analytická laboratoř TESO - RNDr. Jiří Píša, CSc. (odpadní pryž, kaly) 

 VVUÚ, a.s. (obilí). 

 Dále bylo využito postupů Příručky kvality zkušební laboratoře pro měření emisí 

společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.   

6.1 Postup práce a popis odběrové aparatury 

 V rámci bakalářské práce byly provedeny odběry vzorků pyrolýzního plynu 

metodou pro stanovení koncentrace plynných znečišťujících látek v odpadních plynech za 

použití odběrů do teflonových vaků v souladu s ČSN EN 13649. [48] 

 Obecně je tento typ odběrů využíván pro stanovení:  

a) koncentrace organických látek sorbovaných na aktivní uhlí 

b) koncentrace organických látek z odběrových vaků. [48] 

 V rámci emisního měření jsou dle povahy měřeného plynu voleny 2 varianty 

odběrů:  

a) přímý odběr 

b) ředící odběr pomocí statického předběžného ředění. 
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 Metoda odběru je vždy volena dle povahy technologického procesu resp. dle 

povahy měřeného plynu. V případě, že je zřejmé, že měřený plyn nemůže za podmínek 

měření kondenzovat je volen přímý odběr plynu. V opačném případě je použit odběr 

s ředěním plynu. [48] 

 

Odběrová aparatura, viz Obrázek 12, se skládá: 

a) z odběrové sondy s možností vytápění s odlučovačem částic 

b) evakuovatelné nádoby s vzorkovacími vaky 

c) zdroje sání čerpadla s výkonem 180 l/hod a rotametrem pro nastavení 

průtoku plynu 

d) měření objemu – bubnový plynoměr G 01 s měřením teploty případně 

tlaku 

e) ředící plyn – dusík čistoty 5.0. [48] 

 

Sestava pro statické předběžné ředění  Sestava pro odběry bez 

předběžného ředění 
1)

 

  
1) Při odběrech na sorpční filtry (trubičky) je evakuovatelná odběrová 

nádoba s odběrovým vakem nahrazena sorpčním filtrem a vždy je 

na konci aparatury zařazen plynoměr. 

 
Obrázek 12: Schéma odběrové aparatury [48] 

  

Povolenými materiály přicházejícími do styku s měřeným plynem před jeho 

adsorpcí či záchytem jsou:   

a) korozivzdorná ocel 
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b) borosilikátové sklo 

c) PTFE (teflon) či jiný fluorovaný polymer shodných či lepších vlastností. 

[48] 

6.1.1 Provedení odběru – přímý odběr 

Dle volby typy odběru se sestaví odběrová aparatura. Provede se kontrola a 

případná výměna odlučovače tuhých částic. Dále je provedena zkouška těsnosti 

následujícím způsobem:  

 zkouška se provádí bez zařazených odběrových vaků či sorpčních trubic 

 na čerpadle se pomocí rotametru nastaví průtok na úrovni cca 60l/min. 

 zaslepí se vstup sondy aparatury 

 po dvou minutách lze přistoupit na měření případných netěsností  

 ukazatel bubnového plynoměru se musí zastavit či vykázat maximální 

výchylku od počátečního stavu měření ve výši 2 % původně nastaveného 

průtoku (tj. 0,02 litru za minutu) 

 v případě zjištěné nepovolené netěsnosti jsou shodným způsobem testovány 

dílčí komponenty aparatury a po odstranění netěsnosti je možné přistoupit 

ke vzorkování. [48] 

Sonda se vsune do výduchu. Před připojením odběrového vaku nebo sorpčního 

filtru se protahuje vzorek přes sondu čerpadlem tak, aby odebíraný vzorek nebyl naředěn 

tzv. mrtvým objemem plynu v sondě a svodu.  

Odběr do vaku: Odběrový vak se vloží do evakuovatelné nádoby. Uzávěr z vaku 

odběrového vaku se odejme a vak se připojí k odběrovému svodu sondy. Provede se 

kondicionace vaku – vzorkovací vak se naplní vzorkem a následně se vzorek vytlačí ven 

(připojením vstupů čerpadla). Na čerpadle se nastaví průtok podle doby odběru vzorku, 

která je přizpůsobena měřené technologii. Doba jednoho odběru se pohybuje v intervalu 5 

– 15 minut. Vak je po expozici vyjmut, uzavřen a označen nesmyvatelným popisovačem. 

[48] 
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6.1.2 Provedení odběru – ředící odběr – statické ředění 

Dle volby typy odběru se sestaví odběrová aparatura. Provede se kontrola a 

případná výměna odlučovače tuhých částic. Dále je provedena zkouška těsnosti 

následujícím způsobem:  

 zkouška je provedena bez zařazených odběrových vaků či sorpčních trubic 

 na čerpadle se pomocí rotametru nastaví průtok na úrovni cca 60 l/min. 

 zaslepí se vstup sondy aparatury 

 po dvou minutách lze přistoupit na měření případných netěsností  

 ukazatel bubnového plynoměru se musí zastavit či vykázat maximální 

výchylku od počátečního stavu ve výši 2% původně nastaveného průtoku 

(tj. 0,02 litru za minutu) 

 v případě zjištěné nepovolené netěsnosti jsou shodným způsobem testovány 

dílčí komponenty aparatury a po odstranění netěsnosti je možné přistoupit 

ke vzorkování. [48] 

Sonda se vsune do výduchu a zapne se otápění sondy. Před připojením odběrového 

vaku se protahuje vzorek přes sondu čerpadlem tak, aby odebíraný vzorek nebyl naředěn 

tzv. mrtvým objemem plynu v sondě a svodu.  

Odběr do vaku: Odběrový vak se vloží do evakuovatelné nádoby. Na výstup 

evakuované nádoby se připojí bubnový plynoměr a na vstup do vaku se připojí tlaková 

láhev s dusíkem. Vak se naplní dusíkem tak, aby výsledný ředící poměr byl maximálně 3:1 

(při standardně dodávaných vacích o objemu 5 l činí objem dusíku 3,75 l). Odečítá se 

barometrický tlak a teplota v plynoměru. Naplněný vak se označí a zaslepí. Uzávěr 

z odběrového vaku naplněného dusíkem se odejme a vak se připojí k odběrovému svodu ze 

sondy. Na čerpadle se nastaví průtok podle doby odběru vzorku, která je přizpůsobena 

měřené technologii. Doba jednoho odběru se pohybuje v intervalu 5 – 15 minut. Vak je po 

expozici vyjmut a uzavřen. [48] 

  

 

 

 

 



Marie Sakmarová: Možnosti zpracování odpadů s využitím jednoduché vsázkové pyrolýzy 

 

2013   32 

 

7 VYHODNOCENÍ VZORKŮ ZE ZPRACOVÁNÍ 

VYTYPOVANÝCH ODPADŮ 

 

 Tepelným rozkladem vstupních materiálů v pyrolýzním procesu vznikají tři hlavní 

produkty, jak již bylo uvedeno výše, a to kapalná frakce, pevná frakce a pyrolýzní plyn. 

Tyto výstupní produkty lze využít jako vstupní surovinu pro další zpracování, ale v první 

řadě k výrobě tepelné a elektrické energie. 

 Z níže uvedených tabulek je zřejmé, že zpracováním těchto materiálů, v tomto 

případě odpadních pneumatik, čistírenských kalů a obilí, získáme hodnotné produkty, které 

musí být jinak nákladně vyráběny z nerostných surovin, jako je např. ropa. 

7.1 Pevná frakce pyrolýzy (pyrolýzní zbytek s obsahem 

uhlíku) 

 V reaktoru vsázkové pyrolýzy zůstává tzv. pevná frakce, která obsahuje uhlík a 

další anorganické příměsi. V rámci zpracování různých materiálů vždy závisí, jaký obsah 

organického uhlíku je ve zpracovávané surovině. Od toho se i odvíjí spalné teplo, 

výhřevnost a vůbec možnost využití tohoto pevného zbytku. 

 V rámci prováděných zkoušek bylo zjištěno, že v případně zpracování pryže, 

organických materiálů (obilí apod.) a případně plastů je obsah uhlíku dosti vysoký (i nad 

90% hmotn.) a tedy i výhřevnost tohoto materiálu je poměrně vysoká a pohybuje se 

v rozmezí od 24 – 38 MJ/kg. 

 Naopak v případě zpracování např. čistírenských kalů je zřejmé, že ty již prošly tzv. 

procesem vyhnívání a byl z nich získán kalový plyn, který je mnohem chudší na obsah 

uhlíku a naopak obsahuje vysoký obsah anorganických příměsí. Proto se výhřevnost takto 

získaného pevného zbytku pohybuje mezi 8 – 9 MJ/kg, což je výhřevnost nižší než 

v případě komunálního odpadu nebo dřevní štěpky. 

 Pevný zbytek z pyrolýzního procesu s vysokým obsahem uhlíku je tedy možno 

využít v gumárenském průmyslu (získávání sazí zpět z použitých pneumatik) nebo v rámci 

výroby pevných paliv s vysokým obsahem uhlíku. Dále je možno tento uhlík využít po 
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jeho aktivaci adsorbéru pro záchyt emisí těkavých organických látek nebo v rámci výroby 

barev.  

7.2 Kapalná frakce pyrolýzy (pyrolýzní olej) 

 V rámci zpracování různých materiálů v jednoduché vsázkové pyrolýze vzniká 

kromě energeticky využitelného plynu také kapalná frakce. Ta vzniká ochlazením 

vznikajících organických látek v chladiči, které jsou produkovány v reaktoru při vyšších 

teplotách. Tím dojde k oddělení kapalné části, která v chladiči zkondenzuje od plynné 

části. 

 Vzniká tmavě hnědá různě viskózní kapalina, která může mít odlišné kvalitativní 

parametry. Je však zřejmé, že při zpracování např. pryže a plastů jsou tyto parametry 

blízké olejům, které vznikají při výrobě v rafineriích. 

 V rámci předložené práce byla získána olejová frakce ze zpracování plastických 

materiálů, viz Tabulka 4, s následujícími parametry: 

Tabulka 4: Parametry analyzované olejové frakce  

 

Původní označení Q
r
i Bod vzplanutí Voda 

 [MJ/kg] [°C] [hm. %] 

Pyrolýzní olej 47.69 <50 <0.5 

 

 Z výše uvedených výsledků je patrné, že energetická vydatnost získané olejové 

frakce je vynikající, obsah vody minimální a z bodu vzplanutí vyplývá přítomnost 

významného množství lehkých olejových frakcí. 

 Je však zřejmé, a dílčí pokusy to prokázaly, že v případě zpracování jiných 

organických materiálů (např. obilí) nebo při zpracování čistírenských kalů, budou tyto 

parametry významně odlišné a hlavním problémem bude vysoký obsah vody v takto 

získaných olejových frakcích. Vysoký obsah vody poté zamezí stanovení spalného tepla a 

výpočet výhřevnosti a proto je nutno nejdříve z oleje odstranit vodu nějakým fyzikálně-

chemickým způsobem (destilací, odstředěním aj.) 
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 Vznikající olejovou frakci lze potom využít např. při spalování v kotlích s hořáky 

na kapalná paliva nebo v kogeneračních jednotkách, pokud splní požadavky na kvalitu 

paliv, která je dána přílohou č. 3 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Dále je možno tuto olejovou 

frakci využít v petrochemickém průmyslu. 

7.3 Plynná frakce pyrolýzy (pyrolýzní plyn) 

 V procesu jednoduché vsázkové pyrolýzy vzniká energeticky využitelný plyn, který 

je jímán do zásobníku plynu, odkud přechází do tlakovacího zařízení, kterým jsou následně 

plněny vysokotlaké nádoby.  

V rámci této práce byly provedeny odběry vzorků pyrolýzních plynů, které byly do 

laboratoře doručeny ve skleněných vzorkovnicích a v plynotěsných vacích z nalophanu. 

Stanovení bylo provedeno metodou plynové chromatografie (Chrom 5, Laboratorní 

přístroje Praha) na náplňových kolonách MS 5A, Chromosorb 102 a  Porapak QS s 

tepelně-vodivostní (TC) a plamenoionizační (FI) detekcí. Pro integraci píků a vyhodnocení 

chromatogramů byla použita chromatografická stanice Clarity firmy DataApex. Odhad 

nejistoty jednotlivého stanovení H2, N2, CH4, CO, CO2, C2H4, C2H6: 6 %; O2, C3 a C4: 10 

%; C5 20 %. 

Plynná frakce pyrolýzy v analyzovaných vzorcích obsahuje nezkondenzované 

látky, jako jsou CO, CO2, CH4, H2, N2, O2 a další. Procentuální zastoupení jednotlivých 

látek v analyzovaných plynech zobrazuje Tabulka 5, Tabulka 6, Tabulka 7, uvedené níže. 

  Grafické zobrazení zastoupených látek v analyzovaných pyrolýzních plynech 

zobrazuje Obrázek 13. Z těchto uvedených výsledků vyplývá, že největší zastoupení má 

methan a vodík pro všechny tři zpracovávané materiály, tj. odpadní pryž, kaly z ČOV a 

obilí.  
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Obrázek 13: Grafické srovnání zastoupených složek v analyzovaných pyrolýzních plynech  

 

   Grafické srovnání výhřevností topných plynů s výhřevnostmi pyrolýzních plynů 

zobrazuje Obrázek 14. Pro vytvoření tohoto grafického srovnání bylo využito hodnot 

topných plynů ze skript, jejichž autorem je doc. Ing. Ladislav Kysela, CSc. [49] 

Výpočty výhřevností pyrolýzních plynů byly provedeny pomocí tabulek 

zpracovaných společností TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA 

spol. s r.o., v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, viz Tabulka 8, Tabulka 9,  

Tabulka 10. 

 

Obrázek 14: Grafické porovnání výhřevností topných a pyrolýzních plynů  
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 V rámci této bakalářské práce bylo zjištěno, že v případě zpracování pryže dosahuje 

pyrolýzní plyn vyšší výhřevnosti než zemní plyn, a to výhřevnosti 49,6 MJ.m
-3

 . V případě 

zpracování čistírenských kalů a obílí je zřejmé, že jejich výhřevnosti nedosahují tak 

vysokých hodnot jako u zemního plynu, ale v porovnání s vysokopecním nebo 

koksárenským plynem jsou hodnoty jejich výhřevností vyšší. 

 Tyto pyrolýzní plyny lze využít pro výrobu tepla nebo pro kombinovanou výrobu 

tepla a elektrické energie v kogeneračních jednotkách. V současnosti jsou známi výrobci 

kogeneračních jednotek, kteří jsou schopni energeticky zpracovat plyny i s vysokým 

obsahem vodíku. 
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Tabulka 5: Složení plynu z termického zpracování pryže 

 
  

Tabulka 6: Složení plynu z termického zpracování čistírenských kalů  

 

 

 

Tabulka 7: Složení plynu z termického zpracování obilí  

 

 

Teplota 

[˚C] 

 

Koncentrace 

CO2 

[%] 

 

Koncentrace 

CH4 

[%] 

 

Koncentrace 

O2 

[%] 

 

Koncentrace 

CO 

[%] 

 

Koncentrace  

N2 

[%] 

 

Koncentrace 

H2 

[%] 

 

Koncentrace 

uhlovodíků 

C2 [%] 

 

Koncentrace 

uhlovodíků 

C3 [%] 

 

Koncentrace 

uhlovodíků 

C4 [%] 

 

Koncentrace 

uhlovodíků 

C5 [%] 

 

Výhřevnost 

[MJ.m
-3

] 

 

500˚C 

 

5,3 

 

48,5 

 

2,2 

 

15,4 

 

5,71 

 

18 

 

0,2 

 

0,1 

 

0,1 

 

0 

 

21,59 

 

Koncentrace 

CO2 

[%] 

 

Koncentrace 

CH4 

[%] 

 

Koncentrace 

O2 

[%] 

 

Koncentrace 

CO 

[%] 

 

Koncentrace 

N2 

[%] 

 

Koncentrace 

H2 

[%] 

 

Koncentrace 

uhlovodíků 

C2 [%] 

 

Koncentrace 

uhlovodíků 

C3 [%] 

 

Koncentrace 

uhlovodíků 

C4 [%] 

 

Koncentrace 

uhlovodíků 

C5 [%] 

 

Výhřevnost 

[MJ.m-3] 

 

1,22 

 

21,37 

 

1,02 

 

3,18 

 

3,48 

 

18,28 

 

17,86 

 

12,65 

 

11,92 

 

1,00 

 

49,64 

 

Koncentrace 

CO2 

[%] 

 

Koncentrace 

CH4 

[%] 

 

Koncentrace 

O2 

[%] 

 

Koncentrace 

CO 

[%] 

 

Koncentrace 

N2 

[%] 

 

Koncentrace 

H2 

[%] 

 

Koncentrace 

uhlovodíků 

C2 [%] 

 

Koncentrace 

uhlovodíků 

C3 [%] 

 

Koncentrace 

uhlovodíků 

C4 [%] 

 

Koncentrace 

uhlovodíků 

C5 [%] 

 

Výhřevnost 

[MJ.m-3] 

 

0,29 

 

14,21 

 

1,36 

 

3,80 

 

5,71 

 

59,51 

 

7,93 

 

3,80 

 

1,43 

 

0,38 

 

22,99 
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Tabulka 8: Výhřevnost plynu - odpadní pryž  

 

Vzorek pryže Výhřevnost 49,642 MJ/m
3
 (101325 Pa, 0 °C) 

složení   13,789 kW/m
3
   

  suchý plyn vlhký plyn výhřevnost  

parciální 

výhřevnost 

Látka obsah (% mol) obsah (% mol) KJ/m
3
 KJ/m

3
 

CH4 21,37 21,370 35800 7650,5 

C2H6 17,86 17,860 64351 11493,1 

C3H8 12,65 12,650 93570 11836,6 

C4H10 11,92 11,920 123550 14727,2 

C5H12 1 1,000 156560 1565,6 

H2 18,28 18,280 10760 1966,9 

O2+Ar 1,02 1,020 0 0,0 

N2 3,48 3,480 0 0,0 

CO2 1,22 1,220 0 0,0 

CO 3,18 3,180 12640 402,0 

H2S 0 0,000 23697 0,0 

H2O 0 1,400 0 0,0 

Celkem 91,980 93,38     

  

  

 
  

Tabulka 9: Výhřevnost plynu - čistírenské kaly  

 

Vzorek čistírenské kaly výhřevnost 22,991 MJ/m
3
 (101325 Pa, 0 °C) 

složení   6,386 kW/m
3
   

  suchý plyn vlhký plyn výhřevnost  parciální výhřevnost 

Látka obsah (% mol) obsah (% mol) KJ/m
3
 KJ/m

3
 

CH4 14,21 14,210 35800 5087,2 

C2H6 7,93 7,930 64351 5103,0 

C3H8 3,8 3,800 93570 3555,7 

C4H10 1,43 1,430 123550 1766,8 

C5H12 0,38 0,380 156560 594,9 

H2 59,51 59,510 10760 6403,3 

O2+Ar 1,36 1,360 0 0,0 

N2 5,71 5,710 0 0,0 

CO2 0,29 0,290 0 0,0 

CO 3,8 3,800 12640 480,3 

H2S 0 0,000 23697 0,0 

H2O 0 1,400 0 0,0 

Celkem 98,420 99,82     
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Tabulka 10: Výhřevnost plynu – obilí  

 

Vzorek obilí - laboratorně výhřevnost 21,592 MJ/m
3
 (101325 Pa, 0 °C) 

složení   5,998 kW/m
3
   

  suchý plyn vlhký plyn výhřevnost  parciální výhřevnost 

Látka obsah (% mol) obsah (% mol) KJ/m
3
 KJ/m

3
 

CH4 48,5 48,500 35800 17363,0 

C2H6 0,2 0,200 64351 128,7 

C3H8 0,1 0,100 93570 93,6 

C4H10 0,1 0,100 123550 123,6 

C5H12 0 0,000 156560 0,0 

H2 18 18,000 10760 1936,8 

O2+Ar 2,2 2,200 0 0,0 

N2 5,71 5,710 0 0,0 

CO2 5,3 5,300 0 0,0 

CO 15,4 15,400 12640 1946,6 

H2S 0 0,000 23697 0,0 

H2O 0 1,400 0 0,0 

Celkem 95,510 96,91     
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ZÁVĚR 

 Stále narůstající množství deponovaného odpadu na skládkách začíná zaplňovat 

Českou republiku. V posledních několika letech se začaly objevovat termické technologie 

na zpracování různorodých materiálů, které by mohly být vhodným řešením vzniklé 

situace. Mezi termické metody patří také pyrolýza, jež v posledních letech zajímá stále 

více výzkumných týmů po celém světě. 

  Předložená bakalářská práce s názvem Možnosti zpracování odpadů s využitím 

jednoduché vsázkové pyrolýzy se skládá z teoretické části, která je věnována literární 

rešerši a experimentální části, ta se zabývá představením nové technologie jednoduché 

vsázkové pyrolýzy a analýzou většiny jejích výstupních produktů. 

 Úvodní část bakalářské práce stručně pojednává o jednotlivých metodách nakládání 

s odpady v České republice, na kterou navazuje kapitola shrnující legislativní podmínky 

pro zpracování odpadu ve vztahu k ochraně ovzduší. Další část je věnována termickým 

metodám s následnou možností energetického využití. Velká pozornost je v této kapitole 

věnována procesu pyrolýzy, publikačně dostupným pyrolýzním jednotkám, jak v České 

republice, tak i v zahraničí a dále také vhodným materiálům pro pyrolýzní zpracování. 

 V experimentální části je stručně představena nová technologie jednoduché 

vsázkové pyrolýzy, na jejímž výzkumu pracuje kolektiv odborníků z Ostravy, zastoupený 

Ing. Liborem Obalem. Z této jednotky byly odebrány výstupní produkty, tj. pyrolýzní plyn, 

pyrolýzní olej a pyrolýzní zbytek s obsahem uhlíku, které byly předány do akreditovaných 

laboratoří, kde byly podrobeny potřebným analýzám.  

 Dodané hodnoty analyzovaných pyrolýzních plynů ze zpracování odpadní pryže, 

kalů z ČOV a obílí, byly zpracovány do tabulek, ze kterých byly vypočteny jejich 

výhřevnosti. V rámci bakalářské práce bylo zjištěno, že nejvyšší výhřevnosti z těchto tří 

zkoumaných materiálů dosáhla odpadní pryž, která se řadí mezi celosvětově diskutovaná 

témata současné doby. Odpadní pryž se svou výhřevností 49,6 MJ.m
-3

 převyšuje hodnoty 

zemního plynu. Nezanedbatelné hodnoty výhřevností mají také pyrolýzní plyny ze 

zpracování obilí a kalů z ČOV, ty sice nedosahují tak vysokých hodnot jako u zemního 

plynu, avšak jsou vyšší než výhřevnost koksárenského či vysokopecního plynu. Tyto 

pyrolýzní plyny lze následně využít pro výrobu tepla a elektrické energie v kogeneračních 

jednotkách. 
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 Tato technologie může být v budoucnosti jednou ze spolehlivých metod, jak 

dlouhodobě nakládat s nežádoucími odpady, proto bych se chtěla touto problematikou 

výhledově zabývat ve své diplomové práci. 
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