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Abstrakt 

Předkládaná disertační práce přináší zhodnocení možností zpracování 
komplexně charakterizovaných kovových kalů s obsahem oleje v podmínkách 
pyrolýzy s cílem stanovit distribuci a chemické složení pyrolýzních produktů. 

Z provedených chemických analýz vyplývá, vzhledem k stanovenému 
vysokému obsahu železa v kovové formě (až 88,3 hm. %) a přítomnosti legujících 
prvků (Cr, W, Mo), potenciální využití kovových kalů jako druhotné suroviny ve 
výrobě kovů. Pro stanovený vysoký obsah řezných kapalin (až 45,4 hm. %) jsou 
kovové kaly s obsahem oleje hodnoceny jako nebezpečné odpady a v současné 
době jsou po termickém zpracování ve spalovnách nebezpečných odpadů ukládány 
na skládky odpadů. Ke zhodnocení termické stability oleje obsaženého v kovových 
kalech a výpočtu kinetických parametrů byla využita termická analýza. 

V sestavené laboratorní pyrolýzní jednotce byl studován vliv navržených 
procesních podmínek na vývoj jednotlivých pyrolýzních produktů. Po aplikaci 
rychlostí ohřevu 10 a 20 °C.min-1 na konečnou pyrolýzní teplotu 450 °C, 550 °C, 
650 °C s výdrží na zvolené teplotě 30 min. byly kvantitativně a kvalitativně 
hodnoceny kapalné, pevné a plynné produkty. 

Původní vzorky a pyrolýzní tuhé produkty byly analyzovány metodou 
rentgenové práškové difrakční analýzy. U pyrolýzních tuhých zbytků byly 
provedeny stanovení karbidického a pyrolytického uhlíku, včetně analýzy obsahu 
C10-C40. Analýza původních kapalných podílů vzorků získaných sedimentací a 
pyrolýzních kapalných produktů byla provedena s využitím infračerveného 
spektrometru s Fourierovou transformací. V pyrolýzním plynu byly v závislosti na 
teplotě a rychlosti ohřevu chromatograficky sledovány obsahy CO, CO2, H2, CH4, 
C3H8, C3H6, C2H6, C2H4. 

Obsahy jednotlivých 16 prioritních PAHs podle U. S. EPA a jejich 
toxikologické vlastnosti byly stanoveny při rychlosti ohřevu vzorku IIIK 
10 °C.min-1 na konečnou pyrolýzní teplotu 450 °C, 550 °C a 650 °C s dobou 
výdrže 30 min. 

Klíčová slova: pyrolýza, kovový kal s obsahem oleje, pyrolýzní produkt, pyrolýzní 
teplota, rychlost ohřevu, pyrolytický uhlík, pyrolýzní kapalina, karbidický uhlík. 



Abstract 

This Ph.D. thesis provides evaluation of options of processing a 
comprehensively characterized metal sludge containing oil at pyrolysis conditions 
with the goal to determine the distribution and chemical composition of pyrolysis 
products. 

The performed chemical analysis shows potential use of metal sludge as 
secondary raw materials in the production of metals relative to the set of high 
content of iron in metallic form (up to 88.3 wt. %) and the presence of the alloying 
elements (Cr, W, Mo). For the set of high content of metalworking fluids (up to 
45.4 wt. %) the metal sludge containing oil are evaluated as hazardous waste and 
after thermal treatment they are currently stored in hazardous waste incinerators as 
a landfill waste. For assess the thermal stability of oil contained in the metal sludge 
and the calculation of the kinetic parameters there was used the thermal analysis. 

In the assembled laboratory pyrolysis unit there was studied the influence of 
designed process conditions on the development of individual pyrolysis products. 
After applying a heating rate of 10 and 20 °C.min-1 to the final pyrolysis 
temperature of 450 °C, 550 °C, 650 °C with a holding time at a selected 
temperature for 30 min. there were quantitatively and qualitatively evaluated 
liquid, solid and gaseous products. 

Initial samples and solid pyrolysis products were analyzed by X-ray powder 
diffraction analysis method. For the pyrolytic solid residues the determination of 
carbidic and pyrolytic carbon was executed including analysis of kontent of C10 - 
C40. The analysis of the portion of original liquid samples obtained by 
sedimentation and pyrolysis liquid products was performed using an infrared 
spectrometer with Fourier transformation. In the pyrolysis gas depending on the 
temperature and heating rate there was chromatographically monitored levels of 
CO, CO2, H2, CH4, C3H8, C3H6, C2H6, C2H4. 

The contents of each of the 16 priority PAHs according to the U. S. EPA and 
their toxicological properties were determined at a heating rate of the sample IIIK 
10 °C.min-1 to the final pyrolysis temperature of 450 °C, 550 °C and 650 °C with 
exposure time of 30 min. 

Keywords: pyrolysis, metal sludge containing oil, pyrolysis product, pyrolysis 
temperature, heating rate, pyrolytic carbon, pyrolysis liquid, carbon carbide. 
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1   ÚVOD 
Zvýšený zájem o ochranu životního prostředí, zejména v posledních dvou 

dekádách, vedl státy Evropské unie k sjednocení a zavedení právních předpisů, 
které podporují materiálové a energetické využívání odpadů před jejich ukládáním 
na skládky odpadů. V důsledku produkce významného množství nebezpečných 
odpadů patří průmyslová výroba zaměřená na výrobu a zpracování kovů  
k významným znečišťovatelům životního prostředí. Strojní dokončovací operace 
vedoucí k získání požadovaného výrobku s vysokou jakostí povrchu, patří mezi 
producenty nebezpečných odpadů, které představují potenciální materiálový zdroj 
slitin kovů. Vysoký obsah řezných kapalin (až 50 hm. %) v těchto odpadech 
ovlivňuje proces tvoření třísky svým chladícím a mazacím účinkem a zároveň 
znemožňuje jejich využití jako druhotné suroviny ve výrobě kovů. Uvedené 
kovové odpady s obsahem chladicích kapalin jsou v současné době bez dalšího 
využití termicky upravovány ve spalovnách nebezpečného odpadu a ukládány po 
úpravě v odděleném sektoru skládky odpadu. 

Současné aplikované technologické postupy v oblasti nakládání s kovovými 
kaly umožňují pouze odstranění kovových kalů a jejich následné skládkování před 
jejich materiálovým využitím ve výrobě kovů. Aplikaci technologie pyrolýzy lze 
uvažovat jako možné řešení pro úpravu zmíněného kovového odpadu s obsahem 
oleje a využití jeho materiálových a energetických vlastností. Získaný výsledný 
tuhý produkt musí být pro účely využití jako podílové vsázky v ocelářském 
agregátu upraven do kusové formy. K těmto účelům se využívá technologie 
briketace, případně peletizace. Takto navržený postup zpracování kovových kalů 
umožní, za předpokladu dosažení ekonomických a ekologických kritérií, využít 
tento druh odpadu z pohledu jeho materiálových a energetických vlastností. 
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2   CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
Navržené činnosti realizované v rámci disertační práce představují ucelený 

rámec analýz a zkoušek vedoucí k získání informací o chování kovových kalů 
s obsahem oleje v pyrolýzních podmínkách a stanovení vlivu procesních podmínek 
na jejich zpracování vzhledem k výstupním produktům a možným 
environmentálním impaktům. 

1. Komplexní charakterizace kovového kalu s obsahem oleje s využitím 
moderních technik chemické a fázové analýzy. 

2. Stanovení kinetických parametrů probíhajících reakcí při aplikaci 
termogravimetrických experimentů v pyrolýzních podmínkách. 

3. Návrh a ověření laboratorní pyrolýzní jednotky. 

4. Stanovení distribuce a chemického složení pyrolýzních produktů 
v závislosti na pyrolýzní teplotě a rychlosti ohřevu. 

5. Posouzení zastoupení PAHs v pyrolýzním plynu v závislosti na pyrolýzní 
teplotě a jejich toxikologických vlastnostech. 

3   CHARAKTERIZACE A ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ 
KOVOVÝCH KALŮ 

3.1   Vznik a produkce kovových kalů 
Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) vznikající během 

procesu broušení a dokončovacích technologií obrábění v oblasti strojírenského je 
směsí malých kovových částic, oleje, aditiv a drobných částic, které jsou 
uvolňovány z obráběcích nástrojů. V závislosti na řezném a brousícím procesu 
opracovaného druhu oceli může kal obsahovat až 50 hm. % oleje, 45-80 hm. % 
obráběného materiálu kovu a 1-5 hm. % dalších materiálů [1][2]. V katalogu 
odpadů v příloze č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb. jsou kovové kaly obsahující olej 
zařazeny pod šestimístným kódem 120118. 

Za účelem dosažení požadovaného chladícího, resp. mazacího účinku, se 
používají v obráběcím procesu emulze typu „olej ve vodě“, obsahující podle 
požadované mazací schopnosti 1-20 hm. % oleje. S vyšším obsahem oleje se 
používají především minerální, případně syntetické oleje. Jejich aplikací dochází 
k vyššímu mazacímu účinku a smáčecí schopnosti emulze. 

Vývoj produkce kovových kalů obsahujících olej (120118) se v ČR podle 
informačního systému odpadového hospodářství (ISOH) pohyboval v letech 
2002-2011 v rozmezí od 4 395 tun do 7 298 tun. V Moravskoslezském kraji působí 
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36 převážně velkých strojírenských firem, které produkují výše uvedený odpad 
v množství okolo 800 tun za rok. 

3.2   Možnosti využití kovových kalů jako druhotné suroviny ve 
výrobě oceli 

Zrnitostní složení kovových kalů a vysoký obsah oleje neumožňuje jejich 
přímé využití jako druhotné suroviny ve výrobě oceli. Obsah oleje nesmí  
u jednotlivých druhů materiálů, které tvoří část vsázky ocelárenského agregátu, 
překročit 1 %. K úpravě kusovosti kovových kalů s požadovaným obsahem oleje 
se využívá postupů peletizace nebo briketace. U obou procesů zkusovění materiálů 
se využívají pro dosažení vyšší mechanické pevnosti anorganická a organická 
pojiva. 

3.3   Technologie a postupy zpracování kovových kalů 

3.3.1   Spalování odpadů 
Technologie spalování odpadů se využívá s cílem snížení objemu  

a nebezpečných vlastností zpracovávaných druhů odpadů při využití energie 
obsažené v odpadech a dodržení požadovaných emisních hodnot. Kovové kaly 
obsahující olej jsou v současné době zpracovávány především ve spalovnách 
nebezpečného odpadu. Současnou aplikací postupů termické úpravy ve spalovnách 
nebezpečného odpadu dochází k oxidaci složek kovových kalů. Po spálení 
organické fáze jsou kovové podíly součástí ložového popela a úletového popílku 
z čištění spalin, které jsou následně upravovány a ukládány na skládky odpadů. 
Tento postup umožňuje redukci objemu odpadu bez dalšího materiálového využití 
jeho kovových složek [3]. 

3.3.2   Technologie praní/promývání a extrakce 
Ve snaze využít kovový kal ve výrobě oceli byly v pracích [2] a [4] 

studovány postupy založené na odstranění kapalné fáze pomocí aplikace 
povrchově aktivních látek a superkritického oxidu uhličitého. 

V minulosti byla realizována řada projektů s využitím vhodného vodného 
roztoku s komerčně dostupnými povrchově aktivními látkami k odstranění 
organických škodlivin a olejů z kontaminovaných půd. Superkritická extrakce 
oxidem uhličitým (SCCO2) byla široce studována pro její možné aplikace v oblasti 
 regenerace kontaminovaných adsorbentů, remediace půd a některých čistících 
procesů. 
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3.3.3   Nízkoteplotní desorpce 
Technologie nízkoteplotní desorpce jsou především aplikovány pro remediaci 

kontaminovaných půd organickými polutanty [5]. Technologie nízkoteplotní 
desorpce je provozována v Arcelor Mittal Ostrava a.s. pro účely termické úpravy 
zaolejovaných okujových kalů. Jedná se o zařízení s projektovanou kapacitou 
28 000 t.rok-1, které zpracovává zaolejované kaly s příměsí dalších nebezpečných 
odpadů, včetně kovových kalů s obsahem oleje. Výsledné produkty tepelného 
zpracování jsou v určitých podílech přidávány do aglomeračních vsázek [6]. 

3.4   Pyrolýzní proces 
Rozvoj pyrolýzní technologie souvisí především s tlakem na zvyšování 

využití materiálového a energetického potenciálu produkovaných odpadů.  
K pyrolýze organických látek dochází při teplotách větších než 300 - 350 °C za 
nepřístupu oxidačního média. Pyrolýza je komplexní proces a zahrnuje celou řadu 
chemických reakcí za vzniku pyrolýzních produktů, kterými jsou: 

• tuhý zbytek; 

• zkondenzovaná kapalná fáze; 

• plynná fáze obsahující nezkondenzované složky H2, CO, CO2, H2S, CH4, 
NH3 a další. 

Pyrolýza je sumárně vzhledem k probíhajícím reakcím považovaná za 
endotermní děj, který zahrnuje jak endotermní tak exotermní reakce. Endotermní 
děj je přisuzován primárním reakcím, při kterých dochází k uvolnění 
nízkomolekulárních látek. K exotermnímu ději dochází vlivem probíhajících 
sekundárních reakcí mezi uvolněnými složkami plynů (homogenní reakce) nebo 
plynnou a tuhou fází (heterogenní reakce) [7][8]. 

Vliv na distribuci jednotlivých produktů má podle [9][10] nejen teplota  
a zvolená rychlost ohřevu, velikost částic, tlak nebo přítomnost katalyzátoru, ale 
také konstrukční provedení pyrolýzní jednotky. V pyrolýzních jednotkách, u nichž 
je využíván dusík v určitém průtoku k rychlému odstranění produktů z reakční 
zóny a zabránění sekundárním reakcí (krakování, repolymerizace, rekondenzace, 
dekarbonylaci, dekarboxylaci, hydrokrakování, hydrogenaci, atd.), dochází při 
rostoucí rychlosti ohřevu ke zvýšení podílů plynné fáze a naopak ke snížení podílů 
kapalné fáze [11]. Podle práce [12] dochází při zvýšení teploty a prodloužení 
reakční doby k podpoře sekundárních reakcí a zvýšení objemu vzniklého 
pyrolýzního plynu. 
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Homogenní reakce vodního plynu (1) je dobře známou exotermickou reakcí, 
kdy v souladu s LeChatelierovým principem akce a reakce dochází s rostoucí 
teplotou k průběhu reakce ve směru reaktantů. Naopak u endotermických reakcí 
dochází při rostoucí teplotě u suchého (2) a parního reformingu (3) k posunu 
chemické rovnováhy ve směru k produktům. I přes podobné termodynamické 
vlastnosti obou reakcí může u parního reformingu docházet k tvorbě většího podílu 
pyrolýzního koksu vzhledem k vyššímu obsahu uhlíku v systému. K průběhu obou 
reakcí (2) a (3) dochází při teplotách větších než 620 °C a nízkém tlaku [13][14]. 

222 COHOHCO +↔+  1kJ.mol41,20
r∆H −

−=   (1) 

224 2H2COCOCH +↔+  10
r kJ.mol247∆H −

=   (2)
 

224 3HCOOHCH +↔+  10
r kJ.mol206,2∆H −

=   (3) 
K endotermní reakci parního reformingu dehtu (4) dochází během procesu 

pyrolýzy za vzniku CO2 a H2. Vzniklé pyrolýzní produkty jsou dále termicky 
krakovány na nízkomolekulární látky, viz reakce (5). Obě uvedené reakce (4) a (5) 
jsou často realizovány za přítomnosti katalyzátorů: 

222pmn p)H2n(1/2mnCOOp)H(2nOHC −++↔−+  10
r kJ.mol0>∆H −

=  (4)
 

CCHHHCHC 42ymxnmn +++↔
−−

 10
r kJ.mol0>∆H −

=  (5) 

Mezi nejběžněji používané katalyzátory na vhodných nosičích (Al2O3, SiO2, 
ZrO2 a další) patří Ni, Rh, Ru, Pd, Pt, alkalické kovy, dolomit, aktivovaný uhlík  
a kyselé katalyzátory, jako jsou zeolity [15]. 

Heterogenní reakce vodní páry s uhlíkem (6) je endotermní reakcí, která 
probíhá při vysokých teplotách (> 620 °C) a nízkých tlacích [14]. 

COHOHC 22 +↔+  10
r kJ.mol131,3∆H −

=   (6)
 

V případě Boudouardovy reakce (7), která je endotermická, dochází k reakci 
CO2 a uhlíku za vzniku CO. K vývoji CO dochází okolo teploty 700 °C, při teplotě 
nad 1000 °C se v plynné směsi vyskytuje pouze CO [14][16]. 

2COCOC 2 ↔+  10
r kJ.mol172,5∆H −

=   (7) 
Methanizační reakce (8), jejichž produktem bude methan, probíhá za nižších 

teplot a vysokých tlaků [14]: 

42 CH2HC ↔+  10
r kJ.mol74,9- ∆H −

=   (8) 
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V plynné fázi může docházet k následující exotermní reakci, která probíhá  
za nižších teplot a vývoje methanu a vodní páry [14][17]. 

OH2CH4HCO 2422 +↔+
 

10
r kJ.mol145,1- ∆H −

=   (9) 

Využití pyrolýzního plynu je limitováno vedle jeho složení také přítomností 
znečišťujících látek, jako jsou tuhé částice, alkálie, sloučeniny síry, dusíku  
a chlóru. Významnou nežádoucí složkou přítomnou v pyrolýzním plynu je také 
dehet, který při nižších teplotách kondenzuje a následně působí abrazivně na 
částech technologií zvolené následné aplikace [17]. 

3.4.1   Vliv pyrolýzního procesu na životní prostředí 
Pyrolýza organických látek představuje zdroj perzistentních organických 

polutantů, mezi které řadíme polyaromatické uhlovodíky (PAHs) a polychlorované 
uhlovodíky (PCBs, PCDD/Fs) [18]. Agentura pro sledování toxických látek  
a nemocí (ATSDR) klasifikovala 17 PAHs z hlediska potenciální expozice  
a nepříznivého účinku na lidské zdraví [19]. Americkou agenturou pro ochranu 
životního prostředí (U. S. EPA) bylo stanoveno na základě frekvence výskytu a 
potenciální toxicity 16 sledovaných PAHs. Mezinárodní agenturou pro výzkum 
rakoviny (IARC) byly sloučeniny benz[a]anthracene (B[a]A), 
benzo[a]pyrene (B[a]P), dibenz[a,h]anthracene (D[ah]A) zařazeny do kategorie 
2A-pravděpodobné lidské karcinogeny [20]. Za účelem posouzení případného 
karcinogenního rizika byl zaveden tzv. toxický ekvivalent (TEQ), který umožňuje 
stanovit odhad rizika pomocí následující rovnice: 

ii .TEFcTEQ ∑=  (10) 

kde TEQ je toxický ekvivalent [ng.g-1], 

 ci - koncentrace každé sloučeniny [ng.g-1], 

 TEFi - toxický ekvivalentní faktor [ng.g-1]. 

V práci [21] byly pro jednotlivé PAHS stanoveny toxické ekvivalenty. 
Z dosažených výsledků vyplývá, že při procesu pyrolýzy odpadních olejů dochází 
k výraznému nárůstu celkové koncentrace PAHs v pyrolýzním oleji. V případě 
strojního oleje se jedná téměř o trojnásobné zvýšení celkové koncentrace PAHs ve 
srovnání s jejich stanovením v původním vzorku strojního oleje. Z těchto důvodů 
je nutné ověřit možný vliv pyrolýzního procesu na životní prostředí z pohledu 
vývoje sledovaných PAHs. 
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4   MATERIÁLY A POUŽITÉ METODY 
Vzorky kovových kalů byly odebírány u oslovených producentů, 

představovaných dvěma malými a jedním velkým strojírenským podnikem 
působících v Moravskoslezském kraji (Tabulka 1). 

Tabulka 1  Označení vzorků producentů kovových kalů 
Producenti Označení vzorku 

Tawesco, s.r.o.* IK 
Monometal nástroje, s.r.o.** IIK 
Novogear spol.s.r.o.** IIIK 

*velká firma, **malá firma 

K analýze kovových kalů a pyrolýzních produktů byly využity následující 
metody: 

• energiově disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr, atomový emisní 
spektrometr s indukčně vázaným plazmatem (AES - ICP), atomový 
absorpční spektrometr s plamenovou atomizací (FA - AAS)  
a elektrotermickou atomizací (ET - AAS) - analýza pevné fáze; 

• iontový chromatograf s vodivostním detektorem, atomový absorpční 
spektrometr (AMA 254), AES - ICP, FA - AAS, ET - AAS,  
spektrofotometr - stanovení chemického složení výluhu; 

• plynový chromatograf (GC) s hmotnostní detekcí (MS) 
a plameno - ionizačním detektorem (FID), vysokoúčinný kapalinový 
chromatograf (HPLC) vybavený fluorescenčním detektorem, gravimetrická 
metoda - stanovení organických polutantů a nepolárních extrahovatelných 
látek; 

• termogravimetrická analýza - stanovení termické stability; 
• skenovací elektronový mikroskop - morfologie částic; 

• prvková elementární analýza, kalorimetrické měření - stanovení C, H, S, N 
a spalného tepla; 

• rentgenová prášková difrakce - fázová složení studovaných vzorků; 

• infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací - identifikace 
charakteristických skupin; 

• plynový chromatograf vybavený tepelně vodivostním (TCD) a plamenovým 
ionizačním detektorem (FID) - plyny H2, CO, CO2, CH4 byly stanoveny 
pomocí TCD detektoru, směs lehkých uhlovodíků byla stanovena  
s využitím FID detektoru; 

• spalovací analýza - stanovení karbidického uhlíku. 
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4.1.   Experimentální laboratorní pyrolýzní jednotka 
V souladu s volbou procesních podmínek pyrolytického zpracování kovových 

kalů s obsahem oleje byla navržena a použita laboratorní pyrolýzní jednotka, 
viz Obr. 1. 

 

Obr. 1  Schéma laboratorní pyrolýzní jednotky 

Vysvětlivky: 1 - elektrická pec, 2 - pyrolýzní reaktor, 3 - vstup média (dusíku),  
4 - termočlánek, 5 - vzorek, 6 - chlazená jímka kondenzátu, 7 - promývačky 
obsahující aceton, 8 - bubnový plynoměr, 9 - trojcestný ventil. 

5   CHARAKTERIZACE KOVOVÝCH KALŮ 

5.1   Složení kovových kalů 
Obsahy olejů (Tabulka 2) přítomných v kovových kalech jsou ve 

studovaných vzorcích rozdílné vhledem k použitým brousícím postupům, 
zařízením a typům povrchově upravovaných materiálů. Stanovené obsahy olejů  
a vody odpovídají vzorkům kovových kalů po 24 hod. sedimentaci. Výsledky 
chemické analýzy pevné fáze studovaných vzorků kovových kalů jsou uvedeny 
v Tabulce 3. 

Tabulka 2  Obsahy olejů a vody 

Analyt Jednotky Vzorek 
IK IIK IIIK 

Olej hm. % 2,8 29,2 45,4 
Voda hm. % 28,1 <0,1 <0,1 
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Tabulka 3  Analýza pevné fáze 

Analyt Jednotky Vzorek 
IK IIK IIIK 

Al hm. % 10,6 2,84 6,4 
C hm. % 0,35 1,3 2,8 
Ca mg/kg 1000 199 310 
Cd mg/kg <10 <2 <10 

Cr (celkový) hm. % 0,51 3,74 0,84 
Fe (celkové) hm. % 81,0 78,8 89 
Fe (kovové) hm. % 79,3 75,2 88,3 

Fe (oxidické) hm. % 1,7 3,6 0,7 
Mg mg/kg 800 7,72 40 
Mn hm. % 0,25 0,32 0,80 
Na mg/kg 8500 671 670 
K mg/kg 300 1090 220 
Pb mg/kg <10 42 <10 
Ti mg/kg 100 70 300 
V hm. % <0,05 1,13 <0,05 
W hm. % <0,005 2,74 <0,005 
Co mg/kg 100 8070 115 
Mo hm. % <0,2 3,46 <0,2 
Ni hm. % 0,10 0,24 1,20 
Zn mg/kg 18800 149 110 

Z hlediska následné recyklace kovových kalů je zřejmé, že materiály po 
odstranění olejové a emulzní frakce obsahují minimálně 78 hm. % železa a to 
převážně v kovové fázi. Nezanedbatelné jsou obsahy doprovodných legujících 
prvků (Cr, Mo, W, Ni), které svým zastoupením u jednotlivých analyzovaných 
vzorků odpovídají obráběným jakostem ocelí. 

Koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) byly 
stanoveny u vzorků I a IIK hluboko pod limitní hodnotou (80 mg.kg-1). Pouze  
u vzorků IIIK bylo stanoveno podle platné legislativy ČR v sumě 12 kongenerů 
(90,91 mg.kg-1), jejichž hodnota překračuje limitní koncentraci PAHs dle vyhlášky 
294/2005 Sb. [22]. 

5.2   Výsledky stanovení nebezpečných vlastností 
Z uvedených hodnot sledovaných parametrů vyplývá, že vzorky nelze 

zařadit do třídy vyluhovatelnosti I. U vzorku IIIK jsou překročeny limitní 
koncentrace rozpuštěného organického uhlíku pro třídu vyluhovatelnosti III. 
Limitní koncentrace rozpuštěného organického uhlíku a rozpuštěných látek jsou 
pro třídu vyluhovatelnosti I překročeny u vzorku IK. U vzorku IIK je hodnota 
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fenolového indexu a zinku překročena u třídy vyluhovatelnosti I. Z pohledu 
koncentrace Mo ve vodném výluhu odpadů IIK byla překročena limitní 
koncentrace třídy vyluhovatelnosti I. Vzorek IIIK, vzhledem k překročení limitních 
ukazatelů vyluhovatelnosti třídy III, vyžaduje úpravu některým ze způsobů 
stabilizace uvedené v příloze 6 vyhlášky 294/2005 Sb. [22]. 

5.3   Analýza kapalné fáze kovových kalů 
FTIR analýza 

Infračervené spektrum vzorku IK je silně ovlivněno přítomnou vodnou 
fází. Široký pás kolem vlnočtu 3000 cm-1 odpovídá pásu O-H vazeb v molekule 
vody. Identifikované dva pásy kolem vlnočtu 1380 a 950 cm-1 odpovídají 
deformačním vibracím C-H vazeb, ovšem přítomnost organické látky nebyla 
potvrzena pásy v oblasti vlnočtu 3000-2800 cm-1 v důsledku překryvu širokým 
pásem odpovídajícímu vlnočtu okolo 3000 cm-1. 

Ze spektra vzorku IIK  vyplývá, že ve vzorku není přítomná vodná fáze s 
charakteristickými pásy O-H vazeb vody okolo vlnočtu 3400 a 1600 cm-1. Výrazné 
pásy kolem vlnočtu 3000-2800 cm-1 náleží valenčním pásům vazby C-H, které 
ukazují na přítomnost organických molekul. Výraznější pásy o vlnočtu 2921  
a 2852 cm-1 odpovídají antisymetrickým a symetrickým vibracím C-H vazeb ve 
skupinách CH2 a CH3. Další dva identifikované výrazné pásy okolo vlnočtu 1450  
a 1370 cm-1 odpovídají antisymetrickým a symetrickým deformačním vibracím  
C-H vazeb ve skupinách -CH2 a -CH3. Z absence násobných vazeb (oblast vlnočtu 
nad 3000 cm-1) lze konstatovat, že přítomné uhlovodíky jsou nasycené. V nižší 
oblasti spektra pod vlnočet 1150 cm-1 byly zaznamenány deformační vibrace vazeb 
C-C přítomných organických molekul. Ve vzorku IIK byl také identifikován 
výrazný pás 1746 cm-1, který odpovídá vazbě C=O v aldehydech, ketonech 
případně v karboxylových kyselinách. 

Absence charakteristických pásů O-H vazeb molekuly vody okolo 3400  
a 1640 cm-1 byla stejně jako u předchozího analyzovaného vzorku (IIK) potvrzena 
u vzorku IIIK. U tohoto vzorku byly rovněž stanoveny výrazné pásy v oblasti 
vlnočtu 3000-2850 cm-1 a vlnočtu 1460-1376 cm-1, které náleží valenčním  
a deformačním vibracím C-H vazeb. Z těchto spekter lze vyčíst, že v přítomných 
organických molekulách převažují -CH2- skupiny (pás při vlnočtu 2921 
a 2852 cm-1) nad -CH3 skupinami. Přítomné uhlovodíky jsou nasycené, tzn. je 
patrná absence násobných vazeb, které se nacházejí v oblasti vlnočtu  
nad 3000 cm-1. Pásy okolo vlnočtu 1700 cm-1 lze přisoudit přítomnosti C=O vazeb 
v aldehydech, ketonech nebo případně v karboxylových kyselinách. 
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5.4   Popis termického chování kapalné fáze kovových kalů 
Z termogravimetrických záznamů vzorků IK lze usuzovat, že ve 

stanoveném teplotním intervalu 120-190 °C dochází v jednom kroku především 
k vypařování přítomné vodné fáze a těkavých složek oleje. Při srovnání chování 

sledovaných vzorků během ohřevu do 600 °C v inertní atmosféře je možné 
konstatovat, že vzorky II a IIIK mají srovnatelný průběh TG křivek. Rozklad 
těchto vzorků probíhá v širokém rozsahu teplot v jednom kroku. Stanovené teplotní 
intervaly rozkladu vzorku IIK (275-360 °C) a IIIK (285-370 °C), ukazují na použití 
chladicích kapalin s podobnými chemicko-fyzikálními vlastnostmi. 

5.4.1  Výpočet kinetických parametrů probíhajících reakcí 
Současné techniky výpočtu kinetických parametrů 

z termogravimetrických dat mohou vycházet z jedné TG křivky nebo z více 
naměřených křivek při různých podmínkách. Pro získání a zhodnocení kinetických 
parametrů probíhajících termických procesů u vzorku kovových kalů obsahujících 
olej byla využita metoda jedné TG křivky [23]. Vypočtené hodnoty frekvenčního 
faktoru a aktivační energie při řádu reakce n=1, jsou pro jednotlivé probíhající děje 
charakteristické v určitém rozmezí teplot (Tabulka 4). 

Tabulka 4  Vypočtené kinetické parametry 

Vzorek 
Rozmezí 

teplot 
[°C] 

Aktivační 
energie 

[kJ.mol-1] 

Frekvenční 
faktor 
[s-1] 

Korelační 
koeficient 

R2 

IK 120-190 32 6,8.103 0,99 
IIK 275-360 144 6,8.1010 0,96 
IIIK 285-370 135 7,0.109 0,98 

Vypočtené kinetické parametry umožňují určit závislost reakční rychlosti 
na teplotě. Z porovnání výsledků kinetických parametrů jednotlivých vzorků 
uvedených v Tabulce 4 vyplývá, že reakce identifikované z analyzovaných 
termigravimetrických dat u všech třech vzorků budou probíhat v jednom kroku. 
Z hodnot aktivačních energií vyplývá, že u vzorku IIK a IIIK dochází 
k rozkladným endotermickým reakcím, které jsou cca 4 - 4,5x energeticky 
náročnější než u vzorků IK. Stanovena hodnota aktivační energie a teplotní 
rozmezí TG změn kapalné fáze vzorku IK odpovídá pravděpodobně fyzikálnímu 
vypařování [24]. Na stanovení hodnot kinetických parametrů, mají vliv navržené 
podmínky termoanalytických experimentů, výběr integrální, případně diferenciální 
výpočtové metody a chemické a fyzikální složení studovaných vzorků. 
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5.5   Fázová analýza pevné fáze kovových kalů 
RTG difrakční analýza potvrdila u všech analyzovaných vzorků 

přítomnost majoritní fáze kovového železa. Krystalické fáze oxidů železa byly jako 
Fe3O4 (magnetit) identifikovány u vzorků IIK a IIIK, fáze FeO (wüstit) byla 
stanovena pouze u vzorku IIIK. Přítomnost částic na bázi Al2O3, které se uvolňují 
během procesu obrábění z brousícího nástroje, byla potvrzena ze získaných RTG 
difrakčních záznamů u všech analyzovaných vzorků. Ve vzorku IIK byly 
identifikovány fáze karbidu železa Fe7C3, karbidů legujících prvků 
(karbidotvorných prvků Cr, W, V) Fe6W6C, V6C5, Cr2Fe14C a oxidu Fe2Cr2O4. 
Karbid železa Fe3C, neboli cementit byl stanoven ve vzorku IIIK. 

6   POPIS POSTUPŮ EXPERIMENTŮ 
Pyrolýzní experimenty byly provedeny na vzorcích kovových kalů (IK, 

IIK, IIIK) po 24 hod. sedimentaci při laboratorních podmínkách. Studium vlivu 
pyrolýzních procesních podmínek zahrnovalo aplikaci různých rychlostí ohřevů 
(10 a 20 °C.min-1) na konečnou pyrolýzní teplotou (při teplotě 450 °C, 550 °C a 
650 °C) s výdrží na zvolené teplotě 30 min. Navážka vzorku kovových kalů byla 
50 g. Laboratorní pyrolýzní jednotka byla před pyrolýzním zpracováním kovových 
kalů proplachovaná dusíkem (4 litry). Po stanovení množství jednotlivých 
pyrolýzních produktů byla provedena jejich chemická analýza. U pyrolýzních 
tuhých zbytků byla vedle RTG difrakční analýzy provedena analýza C10-C40, 
včetně stanovení karbidického a pyrolytického uhlíku. Pyrolýzní olej a kapalina 
vzniklá pouze u vzorku IIIK byla podrobena FTIR analýze. Pyrolýzní plyn byl 
odebírán do jednolitrových tedlarových vaků ve zvolených teplotních intervalech. 
Vývoj plynu v průběhu ohřevu na konečnou pyrolýzní teplotu byl zaznamenán 
s využitím bubnového plynoměru, kdy průtoky plynu byly zaznamenány od 100 °C 
při kroku 20 °C do konečné pyrolýzní teploty. Ve směsi odebraného plynu byly 
chromatograficky stanovovány jeho složky zastoupené vodíkem, methanem, 
propylenem, propanem, ethylenem, ethanem, oxidem uhličitým a oxidem 
uhelnatým. Obsahy prioritních 16 PAHs podle U. S. EPA byly stanoveny v plynu 
pyrolyzovaného vzorku IIIK při rychlosti ohřevu 10 °C.min-1 na konečnou 
pyrolýzní teplotu 450 °C, 550 °C a 650 °C. 

7   VÝSLEDKY A DISKUZE 

7.1   Distribuce pyrolýzních produktů v závislosti na teplotě 
Z výsledků hmotnostní bilance jednotlivých pyrolýzních produktů vzorku 

IK lze konstatovat, že množství pyrolýzního plynu roste s pyrolýzní teplotou  
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a dosahuje vyšších výtěžnosti při pomalejší rychlosti ohřevu. Nejvýznamnější podíl 
pyrolýzního plynu (4 hm. %) byl stanoven při rychlosti ohřevu 10 °C.min-1 na 
konečné teplotě 650 °C. Nejvýznamnější pokles podílu tuhého zbytku byl rovněž 
potvrzen s rostoucí teplotou při rychlosti ohřevu 10 °C.min-1. Klesající podíl tuhé 
fáze souvisí s probíhajícími primárními, případně se sekundárními reakcemi při 
vyšší teplotě. Mírný pokles výtěžnosti kapalné fáze (pyrolýzního oleje) s rostoucí 
pyrolýzní teplotou byl zaznamenán při rychlosti ohřevu 20 °C.min-1. U rychlosti 
ohřevu 10 °C.min-1 dosahovala výtěžnost kapalné fáze konstantní hodnoty 
(16 hm. %). Výtěžnosti jednotlivých produktů vzorku IK, vyplývající 
z provedených hmotnostních bilancí, jsou uvedeny na Obr. 2 a 3. 

 

Obr. 2  Výtěžnost pyrolýzních produktů vzorku IK při 10 °C.min-1 

 

Obr. 3  Výtěžnost pyrolýzních produktů vzorku IK při 20 °C.min-1 
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Z provedených hmotnostních bilancí při zvolených rychlostech ohřevu  
(10 a 20 °C.min-1) vzorku IIK uvedených na Obr. 4 a 5 vyplývá, že s rostoucí 
pyrolýzní teplotou dochází ve sledovaném intervalu teplot od 450 °C do 650 °C  
k nárůstu množství pyrolýzního plynu a poklesu tuhého zbytku. Příčinou 
uvedeného vlivu teploty na jednotlivé produkty jsou probíhající primární  
a sekundární reakce, které závisí na zvolené konečné pyrolýzní teplotě. Klesající 
hmotnostní podíl tuhého zbytku je spojen s uvolněním těkavých podílů olejů  
a následném průběhu rozkladných reakcí. Při rychlostech ohřevu 10 °C.min-1  
a teplotě 650 °C dochází k největšímu poklesu tuhého zbytku s výtěžností 
72 hm. %. Výsledky stanovení pyrolýzního oleje při rychlosti 10 °C.min-1 
odpovídají nárůstu kapalné fáze při dosažení největšího podílu 26 hm. % při 
teplotě 550 °C. Stanovené výsledky výtěžnosti pyrolýzního oleje při rychlosti 
ohřevu 20 °C.min-1 ukazují naopak na zvýšení podílu kapalné fáze s teplotou. 

 

Obr. 4  Výtěžnost pyrolýzních produktů vzorku IIK při 10 °C.min-1 
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Obr. 5  Výtěžnost pyrolýzních produktů vzorku IIK při 20 °C.min-1 

Podle získaných výsledků hmotností bilance tuhého zbytku vzorku IIIK 
bylo dosaženo při rychlosti ohřevu 10 °C.min-1 nejvýznamnějšího poklesu tuhého 
podílu. V průběhu pyrolýzy vzorku IIIK a probíhajících rozkladných reakcí 
dochází vzhledem k obsahu kyslíku ve struktuře oleje ke vzniku kapalné fáze 
s obsahem vody, která byla po ukončení pyrolyzního procesu oddělena dělící 
nálevkou. Podíl plynných produktů roste s rostoucí pyrolýzní teplotou, nejvyšší 
podíl pyrolýzních plynů 13 hm. % byl stanoven při rychlosti ohřevu 10 °C.min-1  
a konečné teplotě 650 °C. K zvýšení plynných produktů dochází převážně 
v důsledku probíhajících sekundárních krakovacích reakcí pyrolýzních par.  
Při vyšších teplotách může také docházet k rozkladu vzniklého pyrolyzního uhlíku 
a následnému vývoji nekondenzovaných plynných produktů. Vliv pyrolýzní 
teploty a rychlosti ohřevu na podíl jednotlivých pyrolýzních produktů vzorku IIIK 
je uveden na Obr. 6 a 7. 
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Obr. 6  Výtěžnost pyrolýzních produktů vzorku IIIK při 10 °C.min-1 

 

Obr. 7  Výtěžnost pyrolýzních produktů vzorku IIIK při 20 °C.min-1 

7.2   Fázová analýza pevné fáze pyrolýzních produktů 
Ze srovnání RTG difrakčních záznamů vzorku IK a jeho tuhých produktů 

po pyrolýze je patrné, že v průběhu procesu pyrolýzy dochází v přítomnosti vodní 
páry a oxidu uhličitého k oxidaci kovového železa a vzniku krystalických fází 
oxidů železa Fe3O4 (magnetit) a FeO (wüstit). 

Difrakční analýza pyrolýzních produktů vzorku IIK ukázala, že majorotní 
fáze kovového železa dosahuje nejvýraznější intenzity při teplotě 650 °C. 
Krystalická fáze oxidů železa Fe3O4 (magnetit) byla stanovena ve všech vzorcích 
pyrolyzovaných při rozdílných teplotách a rychlostech ohřevu. Stejného výsledku 
bylo dosaženo u stanovení zastoupení Al2O3 (korund) v pyrolyzovaných tuhých 
produktech. Přítomnost karbidických a dalších oxidických fází (Fe2Cr2O4) byla 



22 
 

rovněž identifikována v pyrolýzních produktech jako v původním vzorku. 
Pyrolýzním procesem tedy nedošlo k chemickým reakcím, které by způsobily 
změny ve fázovém složení. 

Z difrakčních záznamů vzorků IIIK po pyrolýze vyplývá, že zastoupení 
jednotlivých identifikovaných fází je při aplikaci obou rychlostech ohřevu shodné. 
Významná intenzita v difrakčním záznamu majoritní fáze kovového železa byla 
potvrzena u všech studovaných pyrolýzních produktů. Přítomnost krystalických 
oxidických fází železa Fe3O4 (magnetit) a FeO (wüstit) byla stejně jako  
u původního vzorku potvrzena u tuhých pyrolýzních produktů. Rovněž přítomnost 
částic brusiva Al2O3 (korundu) a karbidické fáze Fe3C byla potvrzena s využitím 
rentgenové difrakce. 

7.3   Stanovení pyrolytického a karbidického uhlíku 
Stanovené obsahy celkového uhlíku a přítomných karbidů 

v pyrolyzovaném vzorku IK v intervalu studovaných teplot a rychlostech ohřevu 
ukazují, že v průběhu pyrolýzního procesu nedošlo ke vzniku pyrolytického uhlíku 
a celkový stanovený obsah uhlíku (bez C10-C40) představuje zastoupený podíl 
karbidických fází (0,4 hm. %). 

Při stanovení změny obsahů karbidů a pyrolytického uhlíku u vzorku IIK 
v závislosti na pyrolýzní teplotě nebyly stanoveny signifikantní rozdíly, které by 
vzhledem k nehomogenitě vzorků a použité metodě potvrzovaly rostoucí obsahy 
karbidů a pyrolytického uhlíku. K identifikovaným karbidickým fázím (Fe7C3, 
Fe6W6C, V6C5, Cr2Fe14C) nebyla nalezena potřebná termodynamická data, která by 
umožňovala provést termodynamický výpočet o průběhu reakcí vedoucí k jejich 
vzniku. Podle dosažených výsledků je možné pozorovat mírný nárůst obsahu 
pyrolytického uhlíku s teplotou a to při obou studovaných rychlostech ohřevu. 

V souladu s výsledky z rentgenové difrakce pyrolyzovaného vzorku IIIK  
a rovnice (10), kdy dochází při reakci mezi kovovým železem a uhlíkem ke vzniku 

cementitu, byl proveden výpočet standardní reakční entalpie ( 0
r∆H ) a standardní 

reakční Gibbsovy energie ( 0
r∆G ). 

CFeC3Fe 3→+  10
r kJ.mol22,57∆H −

=   (10) 

Výsledky výpočtu 0
r∆G  neodpovídají polykomponentnímu systému, 

který představuje pyrolyzovaný vzorek IIIK. Reakční Gibbsová energie vzniku 
cementitu v závislosti na teplotě byla vypočtena podle níže uvedeného vztahu (11), 
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který platí pro rozsah teplot od 463-1033 K [25]. K výpočtu r∆G  byla použita 

termodynamická data pro grafit, což neodpovídá formě uhlíku přítomného 
v pyrolyzovaném vzorku. Endotermická reakce je podporována rostoucí teplotou  
a probíhá mimo studovaný teplotní rozsah. 

66,2.T.T0,40.10.T9,66.10T11,41.T.ln3850∆G 1523
r +−+−=

−−  (11) 

S využitím termoevoluční analýzy a celkového rozkladu organicky 
vázaného uhlíku pomocí koncentrovaného H2O2 byl potvrzen nárůst karbidických 
fází s rostoucí teplotou, jak ukazují Obr. 8 - 9. Největší obsah karbidů v tuhém 
pyrolýzním zbytku vzorku IIIK byl stanoven při aplikaci rychlosti ohřevu 
10 °C.min-1 a pyrolýzní teplotě 650 °C (6,4 hm. %). Nejnižší obsah karbidů 
(1,8 hm. %) byl stanoven při pyrolýzní teplotě 450 °C a rychlosti ohřevu 
20 °C.min-1. 

 
Obr. 8  Obsah karbidů po pyrolýze 

vzorku IIIK při 10 °C.min-1 

 
Obr. 9  Obsah karbidů po pyrolýze 

vzorku IIIK při 20 °C.min-1 

Výsledky obsahu pyrolytického uhlíku přítomného v pyrolyzovaném 
vzorku IIIK ve studovaných teplotních rozmezích (viz Obr. 10 - 11) ukazují na 
klesající obsah uhlíku s nižší rychlostí ohřevu a rostoucí pyrolýzní teplotou. 
Významné snížení obsahu pyrolytického uhlíku bylo stanoveno u obou rychlostí 
ohřevu při pyrolýzní teplotě 650 °C, což může odpovídat probíhajícím 
sekundárním rozkladným reakcím. Obsahy pyrolytického uhlíku při teplotě 650 °C 
a rychlostech ohřevu 10 a 20 °C.min-1 byly 6,8 a 4,9 hm. %. 
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Obr. 10  Obsah pyrolytického uhlíku po 

pyrolýze vzorku IIIK při 10 °C.min-1 

 
Obr. 11 Obsah pyrolytického uhlíku po 
pyrolýze vzorku IIIK při 20 °C.min-1 

7.4   Stanovení obsahu oleje v pyrolýzních tuhých produktech 
Vliv pyrolýzní teploty (450 °C, 550 °C, 650 °C) a rychlosti ohřevu na 

stanovený podíl oleje (C10-C40) v tuhém pyrolýzním zbytku je uveden na Obr. 12 
až 14. Při rostoucí teplotě a pomalejší rychlosti ohřevu (10 °C.min-1) dochází 
k významnějšímu průběhu krakovacích reakcí vzhledem k vývoji pyrolýzních 
produktů a odstranění olejů z pyrolyzovaných vzorků kovových kalů. Tato 
závislost byla vzhledem ke stanoveným obsahům oleje potvrzena u všech tří 
studovaných vzorků. U všech studovaných vzorků bylo vzhledem k stanoveným 
obsahům oleje v tuhém zbytku dosaženo největší konverze při teplotě 650 °C. 

 

Obr. 12  Stanovené obsahy C10-C40 po pyrolýze vzorku IK 
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Obr. 13  Stanovené obsahy C10-C40 po pyrolýze vzorku IIK 

 
Obr. 14  Stanovené obsahy C10-C40 po pyrolýze vzorku IIIK 

7.5   Analýza pyrolýzních plynů 

V pyrolýzním plynu vzorku IK při rychlosti ohřevu 10 °C.min-1 bylo 
stanoveno nejvýznamnější zastoupení CO2 a CH4. S rostoucí teplotou dochází 
v pyrolýzním plynu k nárůstu jejich obsahu (Obr. 15 - 18). 
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Obr. 15  Vývoj methanu při pyrolýze 
vzorku IK na teplotu 550 °C 

Obr. 16  Vývoj CO2 při pyrolýze vzorku 
IK na teplotu 550 °C 

Obr. 17  Vývoj methanu při pyrolýze 
vzorku IK na teplotu 650 °C 

Obr. 18  Vývoj CO2 při pyrolýze vzorku 
IK na teplotu 650 °C 

 

Při pyrolýze vzorku IIK byly v pyrolýzním plynu stanoveny obsahy 
sledovaných uhlovodíků, k jejichž vzniku dochází pomocí krakování dlouhých a 
rozvětvených uhlovodíkových řetězců. Z výsledků stanovení C2H6, C2H4, C3H8, 
C3H6 je zřejmé, že s rostoucí teplotou dochází k růstu obsahu jejich zastoupení 
v pyrolýzním plynu. Ze srovnání rychlosti ohřevů je možné konstatovat, že při 
aplikaci pomalejší rychlosti ohřevu dochází v pyrolýzním plynu k nárůstu 
koncentrací C2H6, C2H4, C3H8, C3H6. Tento trend se neprojevil při stanovení 
propylenu při konečné pyrolýzní teplotě 550 °C. V průběhu těchto reakcí může 
prostřednictvím radikálových reakcí docházet také k vývoji H2 a CH4. Reakce 
vodního plynu probíhající při nižších teplotách pravděpodobně také přispívá k 
vývoji vodíku a CO2. Ke vzniku vodní páry může docházet při reakcí OH  
a vodíkových radikálů. Vývoj CO a CO2 zřejmě souvisí s radikálovými reakcemi 
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mezi kyslíkem přítomným v pyrolyzovaném vzorku (až do jeho spotřebování)  
a přítomným uhlíkem. S rostoucí teplotou se také významněji uplatňuje 
methanizační reakce vedoucí ke vzniku CH4. Významnější koncentrace 
sledovaných složek byly stanoveny při pomalejší rychlosti ohřevu (10 °C.min-1). 
Obsahy nejvýznamněji zastoupených složek pyrolýzního plynu při teplotách  
550 a 650 °C jsou uvedeny na Obr. 19 až 22. 

Obr. 19  Vývoj methanu při pyrolýze 
vzorku IIK na teplotu 650 °C 

Obr. 20  Vývoj CO2 při pyrolýze vzorku 
IIK na teplotu 650 °C 

Obr. 21  Vývoj CO při pyrolýze vzorku 
IIK na teplotu 650 °C 

Obr. 22  Vývoj H2 při pyrolýze vzorku 
IIK na teplotu 650 °C 

 

Při pyrolýze vzorku IIIK byly stanoveny nejvyšší obsahy sledovaných 
složek v pyrolýzním plynu. Obsah vodné fáze v pyrolýzní kapalině pravděpodobně 
ukazuje na intenzivnější průběh krakovacích a methanizačních reakcí, což je 
potvrzeno také vyššími obsahy sledovaných složek obsažených v pyrolýzním 
plynu. Koncentrace CO a CO2 obsažených v pyrolýzním plynu se v rozsahu teplot 
400-450 °C snižuje pravděpodobně z důvodu rozkladu kyslíkatých sloučenin a 
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spotřebě kyslíku v průběhu probíhajících radikálových reakcí. V průběhu rostoucí 
teploty byl vlivem rozkladných reakcí potvrzen jako u předchozího vzorku IIK 
rostoucí obsah sledovaných složek ovšem s výjimkou výše uvedených CO a CO2. 
Nejvýznamnější obsah ze zastoupených sledovaných složek byl stanoven při 
teplotě 650 °C a rychlosti ohřevu 10 °C.min-1 u syntézně zajímavého vodíku 
(42,7 obj. %). Ze srovnání vlivu rychlosti ohřevu na zastoupení sledovaných složek 
pyrolýzního plynu je patrný vliv pomalejší rychlosti (10 °C.min-1) na vyšší obsahy 
plynných složek. Nejvýznamněji zastoupené obsahy pyrolýzního plynu vzorku 
IIIK představované H2, CH4, CO, CO2 při teplotě 650 °C jsou uvedeny na Obr. 23 
až 26. 

Obr. 23  Vývoj methanu při pyrolýze 
vzorku IIIK na teplotu 650 °C 

Obr. 24  Vývoj CO2 při pyrolýze vzorku 
IIIK na teplotu 650 °C 

Obr. 25  Vývoj CO při pyrolýze vzorku 
IIIK na teplotu 650 °C 

Obr. 26  Vývoj H2 při pyrolýze vzorku 
IIIK na teplotu 650 °C 
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7.6   Analýza kapalné fáze pyrolýzních produktů 
Ze srovnání změřených FTIR spekter je patrné, že v závislosti na teplotě a 

rychlosti ohřevu vzorku I a IIK nedošlo v průběhu procesu pyrolýzy 
k identifikovatelné změně chemického složení kapalné fáze stanovitelné pomocí 
FTIR analýzy. V původním vzorku IIK se vyskytuje ještě výrazný pás 1746 cm-1, 
který odpovídá vazbě C=O v aldehydech nebo ketonech. Tento pás v pyrolýzních 
kapalných produktech nebyl identifikován a lze tedy konstatovat, že v průběhu 
procesu pyrolýzy došlo k rozkladu výše uvedených kyslíkatých sloučenin. 

V kapalných produktech pyrolýzy vzorku IIIK byly po obou aplikovaných 
rychlostech ohřevu a konečných pyrolýzních teplotách odděleny vzniklé kapalné 
fáze u kterých byly pomocí FTIR analýzy identifikovány valenční a deformační 
vibrace OH vazeb vody (vlnočet okolo 3400 a 1640 cm-1). 

Z FTIR spekter vzorků pyrolýzního oleje vyplývá, že v identifikovaných 
vzorcích není přítomna vodná fáze. Výrazné pásy v oblasti 3000-2850 cm-1 a 1460-
1376 cm-1 náleží valenčním a deformačním vibracím C-H vazeb. Z těchto spekter 
lze vyčíst, že v přítomných organických molekulách převažují -CH2- skupiny nad -
CH3 skupinami. 

Přítomné uhlovodíky jsou nasycené, tzn. je patrná absence násobných 
vazeb, což lze usuzovat z absence charakteristických pásů C-H vazeb na 
násobných vazbách C-C, které bývají v oblasti 3070-3200 cm-1. Pásy okolo 
1700 cm-1 lze přisoudit přítomnosti C=O vazeb v aldehydech nebo ketonech. Ze 
spekter lze rovněž vyčíst absenci významnějšího množství aromatických sloučenin, 
charakteristické pásy nad 3000 cm-1 a 1620-1560 cm-1). Stopová množství 
aromatických sloučenin aplikací metodou FTIR nemohou být vzhledem k citlivosti 
metody stanovena. Stanovené výsledky FTIR analýzy pyrolýzního oleje a kapaliny 
vzorku IIIK nevykázaly rozdíly v zastoupení identifikovaných hlavních 
organických funkčních skupin a to jak ve vztahu k aplikované pyrolýzní teplotě, 
tak rychlosti ohřevu. 

7.7   Stanovení PAHs v pyrolýzním plynu 
V analyzovaném pyrolýzním plynu byla z 16 prioritních PAHs prokázána 

přítomnost Nap, Pha, Ant, Pyr, B[a]P, D[ah]A, B[ghi]P, I[cd]P. Obsahy ostatních 
PAHs byly stanoveny pod mezí detekce (<0,2 µg.g-1). Ze stanovených výsledků 
uvedených na Obr. 27 je patrno, že obsahy přítomných PAHs v pyrolýzním plynu 
se zvyšují s rostoucí teplotou. Celková suma PAHs při konečné pyrolýzní teplotě 
450 °C dosahovala koncentrace 4,71 µg.g-1, zatímco při zvýšení na teplotu 550 °C 
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došlo ke zvýšení celkové koncentrace PAHs na 59,1 µg.g-1. Nejvyšší suma 
koncentrací PAHs 143,7 µg.g-1 byla stanovena při ohřevu na konečnou pyrolýzní 
teplotu 650 °C. Dominantní zastoupení ve směsi plynu odebraného po dosažení 
650 °C vykazoval ze stanovených PAHs především Pha (53,6 µg.g-1) a 
Ant (32,4 µg.g-1). 

 
Obr. 27  Stanovené obsahy PAHs v pyrolýzním plynu vzorku IIIK (10 °C.min-1) 

Z důvodu rozdílných toxikologických vlastností jednotlivých sloučenin 
PAHs byly vypočteny s využitím tabelovaných toxikologických ekvivalentních 
faktorů [21] toxické ekvivalenty (TEQ). Z vypočtených TEQ je patrné, že 
vzhledem k stanoveným obsahům sledovaných PAHs jsou nejvýznamněji 
zastoupeny z pohledu karcinogenní rizikovosti sloučeniny B[a]P a D[ah]A. 
Výsledky TEQ (B[a]P a D[ah]A) v závislosti na teplotě odpovídají vzhledem k 
tabelovaným toxikologickým ekvivalentním faktorům stanoveným koncentracím. 
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8   ZÁVĚR 
Předkládaná práce se zabývá problematikou pyrolýzního zpracování 

kovových kalů s obsahem oleje, které se doposud po termickém zpracování 
ukládají na skládky odpadů a to i přesto, že mohou obsahovat více než 75 hm. % 
kovového železa a legující prvky. 

Z výsledků hodnocení komplexní chemické charakterizace, termické stability, 
vypočtených kinetických parametrů a laboratorního studia vlivu procesních 
podmínek na množství a složení pyrolýzních produktů vyplývá: 

1) Výsledky neizotermní termogravimetrické analýzy při zvolené inertní 
pecní atmosféře a rychlosti ohřevu 10 °C.min-1 dokazují, že termogravimetrické 
křivky vzorků s vyššími obsahy olejů mají srovnatelný průběh. K termickému 
rozkladu dochází v jednom kroku v intervalu teplot 275-360 °C a 285-370 °C. Této 
skutečnosti odpovídají také vypočtené hodnoty aktivačních energií pomocí 
integrální metody u vzorků IIK (144 kJ.mol-1) a IIIK (135 kJ.mol-1). 
Termogravimetrické křivky vzorku s nejnižším obsahem oleje (IK) a vypočtené 
hodnoty aktivační energie 32 kJ.mol-1 potvrdily výrazný obsah vodné fáze a tedy i 
to, že v teplotním intervalu 120-190 °C dochází spolu s těkavými složkami oleje 
především k jejímu vypařování.  

2) Pro snížení obsahu oleje je vhodnější nižší rychlost ohřevu (10 °C.min-1) s 
30 min. výdrži na teplotě 650 °C. Požadované odstranění olejů z kovových kalů 
pro jeho využití jako vsázky ve výrobě kovů (<1 hm. %) bylo v laboratorních 
podmínkách dosaženo pouze u vzorku s nejvyšším obsahem oleje. 

3) V tuhém pyrolytickém produktu s rostoucí teplotou vzrůstá obsah 
karbidické fáze, naopak obsah pyrolytického uhlíku byl nižší při aplikaci pomalejší 
rychlosti ohřevu a rostoucí pyrolýzní teplotě. 

4) Na složení kapalného pyrolytického produktu neměla výrazný vliv rychlost 
ohřevu ani konečná teplota pyrolýzy. Při pyrolýze výchozího vzorku s nejvyšším 
obsahem oleje (IIIK) došlo ke vzniku kapalného pyrolytického produktu, který byl 
složen ze dvou fází - vodné a olejovité. 

5) Kvalitativní i kvantitativní složení pyrolýzního plynu závisí na obsahu 
oleje ve vstupním materiálu a podmínkách pyrolýzy. K vývoji pyrolýzního plynu 
s nejvýznamněji zastoupenými obsahy CO, CO2, H2, CH4, C2H6, C2H4, C3H8, C3H6 
dochází s rostoucí teplotou pyrolýzního procesu z důvodu probíhajících 
krakovacích reakcí. Ze srovnání kvalitativního zastoupení identifikovaných 
organických sloučenin v kapalné fázi a obsahu sledovaných složek pyrolýzního 
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plynu lze konstatovat, že v průběhu pyrolýzního procesu se vedle krakovacích 
reakcí uplatňuje také fyzikální odpařování a kondenzace. S rostoucí teplotou byl 
potvrzen významnější vliv methanizačních reakcí související s nárůstem obsahu 
CH4. 

6) Ze sledování závislosti obsahu 16 prioritních PAHs v pyrolyzním plynu při 
rychlosti ohřevu 10 C.min-1 a teplotách 450 °C, 550 °C a 650 °C vyplývá, že 
s rostoucí pyrolýzní teplotou byl s výjimkou Pyr pozorován nárůst jejich obsahů. 
Vypočtené TEQ jednotlivých PAHs vzhledem k jejich obsahům ukazují z pohledu 
výrazné karcinogenní rizikovosti na sloučeniny B[a]P a D[ah]A. 

Aplikace pyrolýzní technologie pro odstranění odpadních olejů z kovových 
kalů umožňuje získat pevnou fázi s požadovaným zastoupením forem přítomných 
kovů a obsahu uhlovodíků C10-C40. V laboratorních experimentech zjištěné 
podmínky pyrolýzního procesu je nutné ověřit v poloprovozním měřítku vzhledem 
k požadavkům na tuhý zbytek, kapalnou a plynnou fázi.
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