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ABSTRAKT
Tato disertační práce se zabývá posuzováním vlivů pyrolýzních metod energetického
využití komunálních odpadů na životní prostředí. Teoretická část se věnuje odpadům, resp.
komunálním odpadům, jejich využití a likvidaci. V širším kontextu je řešena otázka
odpadních plastů a jejich zpracování. Stěžejní část disertační práce tvoří problematika
energetického využívání komunálních odpadů a zejména pak pyrolýzní technologie a jejich
posuzování vlivů na životní prostředí. Praktická část je pak zaměřena na posouzení vlivů
konkrétního pyrolýzního zařízení na životní prostředí.
Klíčová slova: odpad, komunální odpad, energetické využívání odpadů, pyrolýza,
posuzování vlivů na životní prostředí EIA

ABSTRACT
This dissertation deals with pyrolysis methods for an energy recovery of municipal waste
and their environmental impact assessment. The theoretical part deals with waste,
specifically with municipal waste and its recovery and disposal. In a broader context, the
concern of plastic waste and its treatment are being addressed. The fundamental part of this
dissertation is the issue of energy utilization of municipal waste and particularly pyrolysis
technologies and their environmental impact assessment. The practical part is focused on
environmental impact assessment of a specific pyrolysis facility.
Keywords: Waste, municipal waste, energy recovery, pyrolysis, environmental impact
assessment EIA
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Seznam zkratek
BRKO

biologicky rozložitelný komunální odpad

ČSÚ

Český statistický úřad

EIA

Environmental Impact Assessment - posuzování vlivů na životní prostředí

EK

Evropská komise

EU

Evropská unie

EVO

energetické využití odpadů

CHKO

chráněná krajinná oblast

MBÚ

mechanicko-biologické úprava odpadu

OZE

obnovitelné zdroje energie

SZÚ

Státní zdravotní ústav

TAP

tuhé alternativní palivo

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

WHO

World Health Organization - Světová zdravotnická organizace

EPA

Environmental Protection Agency - Agentura pro ochranu ŽP

ZEVO

zařízení pro energetické využití komunálního odpadu

ŽP

životní prostředí

NO

nebezpečný odpad

KO

komunální odpad

SKO

směsný komunální odpad

Seznam chemických vzorců:
CaCO3

vápenec

CaO

oxid vápenatý

CO

oxid uhelnatý

CO2

oxid uhličitý

H2S

sulfan neboli sirovodík

HCl

chlorovodík - kyselina chlorovodíková

HF

fluorovodík - kyselina fluorovodíková

CH4

metan

N2

dusík

NH3

amoniak neboli čpavek

NO

oxid dusnatý

NO2

oxid dusičitý

NOx

oxidy dusíku

O2

kyslík

PAU

polycyklické aromatické uhlovodíky

PCB

polychlorované bifenyly

PCDD

polychlorované dibenzodioxiny

PCDF

polychlorované dibenzofurany

PM2,5 a 10

frakce polétavého prachu - průměr 2,5 nebo 10 μm

POP´s

Persistent Organic Pollutant - perzistentní organické látky

SO2

oxid siřičitý

SOx

oxidy síry

TZL

tuhé znečišťující látky

VOC

Volatile Organic Compound - těkavé organické látky

Seznam fyzikálních jednotek:
dB

decibel - jednotka akustického tlaku

fg

femtogram

J

joule - jednotka práce

kJ

kilojoule

MJ

megajoule

MW

megawatt

ng

nanogram

TW

terawatt

W

watt - jednotka výkonu

μm

mikrometr
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Úvod
Odpady, potažmo komunální odpady, vznikají při výrobě a spotřebě v podstatě

u každého produktu. Množství těchto odpadů však rapidně roste a ve větší míře
se společnost potýká s problémem co s nimi dělat. Vedle zásadní otázky týkající se jejich
celkového objemu vyvstává na povrch ještě závažnější problém, a to vliv odpadů na
životní prostředí a lidské zdraví. Proto problematika zneškodňování odpadů není
jednoduchou záležitostí. Současná situace tedy klade důraz na vývoj a inovaci jednotlivých
technologických postupů, kterými lze tento problém alespoň zčásti vyřešit.
Jedním z těchto postupů může být pyrolýzní technologie, která přináší pro oblast
nakládání s odpady nové možnosti jejich zpracování. Je potřeba si uvědomit, že odpad
je pro nás surovinou, kterou je nutné účelně zpracovávat. Energetické využití komunálních
odpadů pomocí pyrolýzní technologie je proto bezesporu jednou z možných alternativ
oproti klasickým zařízením určeným pro jejich energetické využití.
Disertační práce je zaměřena mimo jiné i na celkové zhodnocení problematiky
komunálních odpadů, jejich energetického využití a zneškodnění. Stěžejní část je pak
věnována pyrolýzním zařízením a možným vlivům na životní prostředí. Součástí je
i stručný popis konkrétního pyrolýzního zařízení, které by mohlo být instalováno na území
České republiky. Věnována je pozornost procesu posuzování vlivů těchto zařízení na
životní prostředí a jejich zařazení podle platné české legislativy.
Kromě pyrolýzy se v disertační práci řeší i možnosti zpracování odpadů pomocí
spalování či zplyňování. Důraz je kladen na samotné technologie a jejich porovnání.
Podrobněji je zde rozebrána problematika nakládání s odpadními plasty, resp. jejich využití
či odstranění.
Přestože pyrolýzní jednotky mají podstatně vyšší náklady na investice a provoz
oproti klasickým zařízením, zaslouží si podporu a vývoj. Bohužel v současné době,
zejména pak v našich podmínkách, nejsou tyto technologie standardně fungující. Je proto
žádoucí se jimi zabývat podrobněji a posoudit, zda a jaké vlivy na životní prostředí
u těchto zařízení mohou vznikat.
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Cíle disertační práce
Všechny

informace

v této

disertační

práci

byly

použity

z dostupných

informačních a internetových zdrojů a to českých i zahraničních. Předmětem zájmu v této
disertační práci je zejména problematika posuzování vlivů pyrolýzních metod
energetického využití komunálních odpadů na životní prostředí.

Dílčí cíle disertační práce:


charakteristika odpadů a jejich zařazení



problematika komunálního odpadu, skládkování, termické zpracování,
statistiky zpracování komunálního odpadu v ČR a v Evropě, Plán
odpadového hospodářství ČR

2017



termické metody zpracování odpadů



přehled současných pyrolýzních metod a jejich principu fungování



posuzovaní vlivů pyrolýzy na životní prostředí potažmo lidského zdraví
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Odpady a jejich charakteristika
V dnešní výrobní a spotřební sféře patří problematika vzniku a způsobu nakládání

s odpady mezi nejdůležitější otázky na celém světě. Jeho bezpečné, environmentálně
a ekonomicky přijatelné využití či odstranění, je stěžejním prvkem celého odpadového
hospodářství.
Při každé výrobní i nevýrobní činnosti dochází vždy ke vzniku určitého množství
odpadů, přičemž část těchto odpadů může vykazovat nebezpečné vlastnosti. Je třeba
si uvědomit, že množství produkovaných odpadů stále narůstá, a je proto bezpodmínečně
nutné se intenzivně zabývat novými technologiemi, metodami a možnostmi jeho
zpracování. Toto ekonomicky výhodné a současně environmentálně přijatelné hospodaření
s odpady však vyžaduje nové přístupy nejen od průmyslových výrobců, ale i veřejnosti.
Proto je nutná rozsáhlá osvěta vedoucí k pochopení celkového problému hromadění
odpadů a z něj vyplývajících rizik a nebezpečí. Avšak nejen tato negativa, ale i možnosti
vývoje nových technologií a přístupů. Stručně řečeno, poskytnout veřejnosti, ale nejen
jí, ucelené informace týkající se správného nakládání s odpady s cílem zvýšit ekologické
povědomí v této oblasti (Kuraš et al., 2008).
Smutnou realitou dneška je skládkování nebo spalování ve své podstatě kvalitních
a použitelných materiálů (plasty, papíry, biologicky rozložitelné materiály), které lze
do jisté míry využívat, ba dokonce z nich získávat další suroviny. Ano, z ekonomického
pohledu je rychlejší, efektivnější, v některých případech možná i levnější tento materiál
skládkovat, popř. spálit. Jenže rizika spojená s touto činností mohou představovat obrovské
problémy nejen pro životní prostředí, ale zejména pro zdraví člověka a celé lidské
společnosti (Fečko et al., 2010).

3.1 Odpady v historickém kontextu
Od samotného počátku vzniku lidské civilizace provází lidstvo odpad. Avšak
dokud lidé žili kočovným způsobem, nebyly pro ně odpady žádný výrazný problém.
Většina věcí byla stejně přírodního původu, tudíž pokud je již člověk nepotřeboval nebo
nechtěl spotřebovat, došlo k jejich rozložení, popřípadě návratu zpět do koloběhu přírody.
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Tato situace se radikálně změnila ve chvíli, kdy lidé začali žít na stejném místě.
Rostoucí počet obyvatel v dané lokalitě pak znamenal nárůst koncentrace odpadů. Vznikali
odpady z řemeslných dílen, z chovu dobytka nebo z lidských obydlí, což v konečném
důsledku často přinášelo problémy v podobě různých zdravotních komplikací. I přesto
všechno však archeologické a jiné nálezy přinesly důkazy se svébytným řešením odtoku
odpadních vod z koupelen nebo kuchyní, či účelné vybudování kanalizačních sítí. Už ve
Starém Jeruzalémě měli v biblické době skládku, ostatní spalitelné odpady končili
v ohništích a dokonce i kompostované odpady využívali lidé pro zemědělské účely. Tudíž
v některých oblastech byla starost o čistotu na velmi dobré úrovni.
Nicméně s dalším rostoucím počtem měst byly problémy s odpady větší a větší,
což se nejvíce projevilo na počátku 19. století při propuknutí rozsáhlé epidemie cholery
a dalších infekčních nemocí. Tyto skutečnosti přinutily společnost k radikálnímu zlomu
v dějinách odpadového hospodářství. Začaly tzv. „počátky efektivního systému nakládání
s odpady“. Pro splašky se začaly budovat centrální kanalizace, pro pevné odpady zase
skládky. Jenže už kolem 1870 tyto skládky dosahovaly maximální kapacity. Logickým
vyústěním celé situace bylo budování zařízení pro spalování odpadů. První velké spalovny
vznikaly ve Velké Británii, dále v Německu a ve Švýcarsku. V roce 1905 na tehdejším
území Rakousko - Uherské monarchie vyrostla v Brně první spalovna, která využívala
spalování odpadů k výrobě elektrické energie (Šejvl, 2009).

Obrázek 1: Spalovna zemského hlavního města Brna (Šejvl, 2009).
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Ve své podstatě se vývoj produkce a složení odpadů odvíjí od zvyšujícího
se počtu obyvatel a zejména pak výroby a spotřeby. Nicméně vraťme se na začátek
a konstatujme, že jen člověk samotný je onen „producent“ odpadů a je velice důležité, aby
nebyl k této problematice lhostejný.

3.2 Právní úprava v oblasti odpadového hospodářství
Mezi základní mezinárodní dokumenty řešící problematiku odpadů a odpadového
hospodářství je bezesporu Basilejská úmluva o kontrole a pohybu nebezpečných odpadů
přes hranice států a jejich zneškodňování. Byla přijata v březnu 1989, ratifikována 20 státy
včetně Československé federativní republiky, s platností od roku 1992 (Richter, 2004).
Jejím cílem je mimo jiné snížit pohyby nebezpečných a ostatních odpadů přes hranice států
a zlepšit způsoby jejich nakládání a to z hlediska minimalizace vzniku těchto odpadů,
zavádět přísné kontrolní mechanismy a v neposlední řadě jejich zneškodnění v souladu
s environmentálně šetrnými metodami (MŽP, 2015).
Devadesátá léta minulého století přinášela negativní až odtažitý přístup k našemu
odpadovému hospodářství. Zatímco zákony o ochraně vod či ovzduší již byly v platnosti,
teprve až v roce 1991 byl přijat v tehdejším ČSFR první zákon o odpadech. Zákon
č. 238/1991 Sb. a další navazující legislativní normy přinesly systémové řešení
a eliminovaly tak nejednotnost v oblasti odpadového hospodářství. Zákon předepisoval
tzv. „Program odpadového hospodářství“, jenže jeho využití bylo podceňováno, často
až zcela opomíjeno. Avšak pokud už v některých oblastech došlo k jeho správnému
a účelnému naplnění, splnil se jeho hlavní účel, a to, že se původce začal o odpady uceleně
zajímat jak z environmentálních, tak i ekonomických hledisek.
V roce 1997 byl přijat druhý zákon o odpadech, který Programy zcela vyloučil,
nicméně až s nástupem nového legislativního rámce došlo ke zpracování plánů
odpadového hospodářství a to na všech úrovních (státní, krajské i samotných původců).
Tímto předpisem je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů (aktuální znění zákonem č. 298/2016 Sb.) (Kuraš et al., 2008), (Richter, 2004).
Zákon byl vyhlášen dne 15. 5. 2001, s účinnosti od 1. 1. 2002, jenž přinesl zásadní změnu
v legislativě České republiky týkající se odpadů. Vychází z práva Evropského společenství
a stanoví podmínky pro předcházení vzniku odpadů, dodržování ochrany životního
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prostředí, zdraví lidí a trvale udržitelného rozvoje (Fečko et al., 2010). Z definice zákona
vyplývá, že „odpad je movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost
se ji zbavit“ a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 tohoto zákona
(zákon 185/2001 Sb., o odpadech).
Jak již bylo zmíněno, v současné moderní a industrializované společnosti dochází
k nárůstu odpadů produkovaných nejenom lidskou společností, ale i průmyslem a dalšími
odvětvími. Tento obecně známý fakt platí samozřejmě i pro Českou republiku. Mimo
oficiální definici odpadu můžeme polemizovat, že odpad je něco, čeho se snažíme
co nejrychleji, nejjednodušeji a zejména co nejlevněji zbavit. A tady narážíme na problém
v celé oblasti odpadového hospodářství. Finance vždy, a to nejenom v této oblasti, hrají
podstatnou roli. Do značné míry nedostatečné technologické předpoklady pro zpracování
odpadů či v řadě případů špatná ekonomická situace, zhoršují podmínky pro využití
odpadů jako druhotných surovin. Nezapomínejme proto na ono neuspokojivé
zákonodárství v oblasti nakládání s odpady minulé doby, což často vedlo ke skládkování
na nebezpečných, nebo jen málo zabezpečených, skládkách. Proto se skládkování reguluje
a přechází se na politiku druhotných surovin a samotné hierarchizace způsobů nakládání
s odpady (Richter, 2004), (Fiedor, 2012). V rámci odpadového hospodářství je tato
hierarchizace následující:
 předcházení vzniku odpadů
 příprava k opětovnému použití
 recyklace, materiálové využití
 jiné využití odpadů (např. energetické)
 odstranění odpadů
Tato logická posloupnost jednotlivých činností se může navzájem překrývat,
doplňovat či ovlivňovat. Dle Směrnice EU 75/442/ES1 jsou členské státy povinny zajistit,
aby všechny odpady prošly jedním ze dvou stupňů využití - materiálovým nebo
energetickým. Za předpokladu, že odpady již není možné využít žádným z těchto způsobů,
je třeba tyto odpady bezpečným a environmentálně přijatelným způsobem odstranit
(Fiedor, 2012).
1

obecná pravidla pro nakládání s odpady stanovena směrnicí Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o
odpadech ve znění směrnice 91/156/EHS , týkající se nakládání s nebezpečnými odpady, novelizace
2008/98/ES
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Pro úplnost celé podkapitoly rozdělme odpady podle různých hledisek či kritérií
(Fečko et al., 2010). Obecné rozdělení odpadů podle fyzikálních vlastností na:
 tuhé
 kapalné
 plynné
nebo odpady podle původu:
 komunální
 průmyslové a zemědělské
 ze zdravotnických a veterinárních zařízení
 ze sanací
či podle typu odpadu na:
 ostatní (OO)
 nebezpečný (NO)
 odpady neuvedené v Seznamu NO (kontaminované materiály)
Pro účely této disertační práce nás nejvíce bude zajímat problematika
komunálních odpadů, která je řešena v samostatné kapitole 3.3.
3.2.1 Základní dokumenty EU v odpadovém hospodářství
Základní rámcovou směrnicí z roku 1975 je směrnice Rady 75/445/ES, jež byla
novelizována v červnu 2008 na směrnici 2008/98/ES. Tento ucelený dokument přináší
konkrétní požadavky v oblasti odpadového hospodářství. Jde o vzájemné propojení
technické proveditelnosti, environmentálního a ekonomického přístupu, jenž společně
proniká do všech činností týkajících se odpadů. Jak již bylo řečeno v předešlé kapitole,
směrnice přinesla hierarchizaci nakládání s odpady, nicméně dále klade důraz
na trvanlivost výrobků, jeho opětovného použití či recyklaci. Přináší řadu povinností
pro členské státy ve smyslu zřízení sítě zařízení na odstraňování odpadů, plnění
konkrétních cílů stanovených směrnicí, dodržování programů prevence, odpovědnosti
a samozřejmě podmínky materiálového a energetického využívání všech druhů odpadů
(směrnice 2008/98/ES, 2008), (Fiedor, 2012).
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Mezi další neméně důležité dokumenty řadíme směrnici Rady 91/689/EEC
o nebezpečných odpadech, jenž podporuje environmentálně bezpečné nakládání
s nebezpečnými odpady. Klade povinnosti při kontrole, shromažďování, přepravě,
skladování či produkci nebezpečných odpadů a mnohé další. Zřizuje seznam nebezpečných
odpadů a k němu příslušné nařízení (směrnice 91/689/EEC, 2008), (Fiedor, 2012).
Nesmíme však opomenout ani směrnici Rady 99/31/EC o skládkování odpadů,
jejímž cílem je zavést opatření a návody pro omezení negativních účinků a rizik pro lidské
zdraví a životní prostředí plynoucí ze skládkování odpadů. Směrnice požaduje
po členských státech omezování skládkování a posléze naprosté oproštění od této činnosti.
Za neplnění kritérií hrozí finanční postihy (směrnice 99/31/EC, 2008), (Fiedor, 2012).
Evropská unie stanovuje termíny pro snižování odpadů uložených na skládkách v České
republice2 takto:


v roce 2010 bude o 25 % méně biologicky rozložitelných komunálních
odpadů než v roce 1995



v roce 2013 bude o 50 % méně biologicky rozložitelných komunálních
odpadů než v roce 1995



v roce 2020 bude o 65 % méně biologicky rozložitelných komunálních
odpadů než v roce 1995

Bohužel plán snížení hmotnostního podílu komunálních odpadů ukládaných
na skládky není plněn. Šejvl (2009) konstatuje, že z výsledků hodnocení není patrný žádný
trend ke snižování skládkování komunálních odpadů. Nicméně pokud budeme sledovat
novější statistiky, zaznamenáme postupně zvyšující se produkci komunálních odpadů, viz
následující graf 1. Z něj můžeme pozorovat také vzrůstající podíl recyklace a do jisté míry
i kompostování. Ministerstvo životního prostředí si klade za cíl omezit skládkování
na minimum a do budoucna jej zcela zakázat. Pokud si ale uvědomíme, že v současné době
se v České republice skládkováním odstraňuje zhruba 55 % všech komunálních odpadů,
nebude to pro ministerstvo jednoduchý úkol. Samozřejmě, některé odpady nelze
ekonomicky ani technicky recyklovat (např. zbytkový směsný komunální odpad). Avšak
tento odpad lze dále využívat pro výrobu tepla a elektrické energie pro domácnosti a to

2

ČR oddálila splnění termínů přítomnosti biologicky rozložitelných komunálních odpadů na skládkách o 4
roky
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prostřednictvím specializovaných zařízení na energetické využívání komunálního odpadu
(Vitík, 2013). Mezi tato zařízení můžeme zařadit i pyrolýzní technologie.

Graf 1: Produkce a nakládání s komunálním odpadem v ČR (ČSÚ 2016)3

Nově aktuální balíček Evropské komise k oběhovému hospodářství za rok 2015
mění některé ustanovení směrnic Evropského parlamentu. Mimo jiné se také dotýká
problematiky odpadů. V novém balíčku se Evropská komise zaměřila na výrobní fázi,
design výrobků, opravitelnost výrobků, spotřební fázi, veřejné zakázky, ale i oblasti
odpadového hospodářství a trhu s druhotnými surovinami s prioritou zaměření na plasty,
potravinový odpad a odpad stavební. Z balíčku vyplývají tyto cíle:


zvýšení úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci komunálních
odpadů na 60 % hmotnosti do roku 2025 a na 65 % hmotnosti do roku
2030



omezení skládkování: snížit množství skládkovaných komunálních
odpadů do roku 2030 na 10 % celkového množství vzniklého komunálního
odpadu

Mezi další návrhy směrnice o odpadech můžeme zařadit zavádění indikátorů
prevence vzniku odpadů, povinnost reportingu4 členských států, systému „včasného
varování“ a registru nebezpečných odpadů (Maršák, 2016).
3

statistiky vychází vždy k říjnu následujícího roku, tzn. 10/2016 - statistiky jsou tedy za rok 2015
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3.2.2 Česká odpadová legislativa
Legislativu našeho odpadové hospodářství tvoří kromě již zmiňovaného zákona
o odpadech i další významné právní dokumenty. Jedním z nich je i zákon č. 477/2001 Sb.
o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění
zákonem č. 64/2014 Sb.). Tento zákon komplexně řeší problematiku obalů a obalových
odpadů, přičemž vychází z hierarchie nakládání s odpady. Hlavní zásadou zákona
je předcházení vzniku odpadů z obalů a to zejména:


snižováním hmotnosti obalů



omezování celkového objemu obalů



eliminaci škodlivosti obalů a přítomnosti chemických látek

Zákon se zaměřuje také na opakované třídění a recyklaci odpadů z obalů a zpětný
odběr. Tvoří tedy spolu se zákonem o odpadech základní legislativní rámec odpadového
hospodářství České republiky (zákon 477/2001 Sb., o obalech). S obaly souvisí i řada
dalších právních předpisů, jako je vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu
označování vratných zálohovaných obalů nebo vyhláška Ministerstva životního prostředí
č. 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru.
Současná kritéria kvality obalů musí bezpodmínečně vyhovovat zásadám ochrany
životního prostředí. Nelze jednoznačně určit, který obal je environmentálně výhodnější,
vždy je potřeba zhodnotit celý systém životního cyklu (LCA 5), a to od získávání surovin,
výrobu obalu, následnou dopravu, spotřebu, možnost recyklace a následný výběr vhodného
způsobu odstranění.
Obaly také plní řadu funkcí, především manipulační, ochrannou a informační.
Obaly lze také dělit:


primární, spotřebitelské



sekundární, skupinové



terciární, přepravní

4

podávání zpráv formou dotazníku o plnění plánu odpadového hospodářství konkrétního členského státu a
programu prevence vzniku odpadů
5
LCA - Life Cycle Assessment - je metoda posuzování životního cyklu produktu či služby z hlediska jeho
působení na životní prostředí, metoda vychází ze směrnice ČSN EN ISO 14040
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Přepravní či skupinové obaly jsou často charakterizovány jako kvalitní druhotná
surovina. Většina těchto obalů je vratná nebo opakovaně použitelná. Naopak větším
problémem jsou obaly spotřebitelské, jenž představují více než 30 % celkové hmotnosti
produkovaných komunálních odpadů. Je tedy potřeba říci, že odpadů z obalu
se nevyhneme, nicméně situaci lze zlepšit jedině úspěšnou recyklací, opětovným
zpracováním a bezesporu cílenou osvětou veřejnosti (Kuraš et al., 2008).
Avšak v souvislosti s tématem disertační práce uveďme pouze základní přehled
předpisů týkajících se tématu odpadů, resp. komunálních odpadů:


vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu, ve znění vyhlášky č. 387/2016 Sb.,



vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady),



vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky
č. 83/2016 Sb.,



vyhl. č. 353/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech
způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky
č. 505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů, o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů,



vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů,



vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů,



vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
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3.3 Zpracování komunálních odpadů
Oblastí našeho zájmu jsou komunální odpady. Zákon č. 185/2001 Sb., definuje
komunální odpad jako „veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání“ (zákon
185/2001 Sb., o odpadech). U osob fyzických a právnických oprávněných k podnikání,
vznikající na území obce při jejich činnosti, je tento odpad považován jako odpad podobný
komunálnímu (Kreníková, 2014), (Fildán, 2006). Tím se rozumí především odpad
z kanceláří a živností nevýrobní povahy. Původcem tedy není obec, avšak při odstraňování
tohoto odpadu podobného komunálnímu, lze využít jednotlivých systémů zavedených
v dané obci (Kuraš et al., 2008).
Pro upřesnění komu patří komunální odpad, definujme pojem původce odpadu:
„právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady
vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují
povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem
komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu
určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů“ (§ 4 písm. p zákona
o odpadech). Za komunální odpad tedy považujme odpad z domácností a podobný odpad,
který je svým složením srovnatelný s odpadem z domácností s výjimkou odpadů z výroby,
ze zemědělství nebo lesnictví.
Celá tématika spojená s komunálními odpady je svým charakterem do jisté míry
specifickou oblastí odpadového hospodářství. Je to způsobeno zejména jeho různorodostí,
odlišným fyzikálními a chemickými vlastnostmi, složením i místem jeho vzniku (Fečko
et al., 2010). Komunální odpady se právě díky své druhové skladbě nevzorkují, a tudíž u
nich nelze provádět stanovení vyluhovatelnosti. Nicméně lze alespoň u některých uvažovat
o teoretickém složení podle jednotlivých skupin odpadů: sklo, papír, dřevo, obaly nebo
plasty či další. Složení komunálního odpadu se také mění v závislosti na původu těchto
odpadů. Jiné bude z obytných městských zón, jiné zase z venkovských lokalit.
V neposlední řadě může hrát roli i doprava, administrativa či průmysl (Kreníková, 2014).
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Český statistický úřad každoročně provádí zjišťování produkce odpadů
a nakládání s ním. Šetření je prováděno v souladu s metodikou Eurostatu. Vyplývá z ní, že
v roce 2015 se v České republice vyprodukovalo celkem 26,9 milionů tun odpadu.
V porovnání s rokem předešlým jde o zásadní změnu. V roce 2014 se produkce
pohybovala okolo 23,8 milionů tun, jedná se tedy o výraznější nárůst o 13 % celkové
produkce. Z tohoto celkového množství tvořil nebezpečný odpad 1 131 tisíc tun, což
v relativním vyjádření znamená, že se nebezpečný odpad podílel na produkci 4 %. Oproti
předešlému roku se tedy produkce snížila o 1 %.
Celková produkce komunálních odpadů na našem území se dlouhodobě pohybuje
kolem 3 milionů tun ročně. V roce 2015 to je 3,3 milionů tun, což v přepočtu na jednoho
obyvatele činí 317 kg/rok. Objem i obsah tohoto druhu odpadu jsou proměnné veličiny
a mohou se odvíjet i například z momentální hospodářské situace. Hospodářská krize
(recese) se tedy může do jisté míry projevit i snížením produkce komunálních odpadů.
Největší část 62 % tvořil běžný svoz (odpad z popelnic, z kontejnerů nebo svozových
pytlů), 15 % činil tříděný odpad (sklo, papír, plasty) a 9 % objemný odpad (koberce,
nábytek) (ČSÚ, 2015).
Tab. 1: Celková produkce odpadů v roce 2015 (ČSÚ, 2016)
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Graf 2: Celkový vývoj produkce odpadů v ČR (ČSÚ, 2016)

3.3.1 Nakládání s komunálním odpadem
Pokrok v problematice nakládání s komunálními odpady v zemích Evropské unie
zaznamenal pokrok. Dokazují to nejenom statistiky ukazující omezení skládkování,
jakožto hlavního způsobu zpracování tohoto odpadu, ale i samotný pokrok v oblasti
recyklace a kompostování. Avšak samotné způsoby nakládání s těmito odpady jsou
v jednotlivých zemích velmi rozmanité, stejně tak i jednotlivé procentuální podíly
ve využívání nebo odstraňování komunálních odpadů. Ani samotná metoda výpočtu není
až tak proveditelná, v některých případech i problematická. Nicméně Evropská unie,
potažmo členské státy, se věnují prevenci a podpoře environmentálně šetrného nakládání
s těmito odpady (Havránková, 2005).
V České republice stále převládá jako nejčastější způsob nakládání s komunálním
odpadem jeho skládkování (53%). Dále pak následuje recyklace (25%), spalování (18%),
kompostování (4%), anaerobní rozklad biologicky rozložitelných odpadů, včetně odpadů
ze zeleně a z veřejného stravování. Časté je také využívání tuhých odpadu ve fermentorech
bioplynových stanic, popř. ke stabilizaci kalů z čistíren odpadních vod. Grafické
znázornění jednotlivých způsobů nakládání s odpady a procentuální vyjádření nám ukazuje
následující graf 3.
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Graf 3: Způsoby nakládání s komunálními odpady v roce 2015 (ČSÚ, 2016)

Skladba komunálních odpadů v roce 2015 činila pro tříděný odpad 15 %
z celkové produkce komunálních odpadů, tj. odděleně sbírané složky - papír, sklo, plasty,
kovy Z grafu 4 je patrné, že největší podíl odděleně sbíraných složek tvořil papír (32%),
dále sklo (25 %), plasty (24 %) a kovy (6%). Ze statistik také vyplývá, že občan České
republiky za rok 2015 v průměru vytřídil 15 kg papíru, 11 kg sklad, 11 kg plastů, 3 kg
kovů a 6 kg ostatních odděleně sbíraných složek. Celkem tedy vychází 46 kg odděleně
sbíraných složek na 1 obyvatele. A právě oblast následného energetického využití plastů,
bude řešeno v následujících kapitolách této práce.
Podíl jednotlivých frakcí ovlivňuje řada faktorů, jako je velikost sídel, skladba
obyvatelstva, druh bytové zástavby či způsoby vytápění (Fečko et al., 2010).

Graf 4: Skladba komunálního odpadu dle způsobu svozu v roce 2015 [v tunách] (ČSÚ, 2016)
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SKLÁDKOVÁNÍ
Vzhledem k poměrně nízkým poplatkům za uložení odpadů na skládky je dnes
stále ještě nejrozšířenějším způsobem odstranění odpadu jeho skládkování. Bylo již řečeno
v předešlých kapitolách, že počty skládek mají klesající tendenci. V současnosti
provozované skládky vznikaly převážně po roce 1995. V roce 2009 došlo k harmonizaci
současné legislativní úpravy, která je kompatibilní s legislativou Evropské unie (směrnice
1999/31/ES), a také s transformací nového rozhodnutí Rady 2003/33/ES6. Následkem toho
bylo uzavření nevyhovujících skládek a zbylá zařízení musela být upravena a přestavěna
(Brabencová, 2009). Jako významný problém však stále zůstává problematika těsnění
a odplynění skládek. Prioritou je vybavenost skládek odtahem plynů (zamezení vzniku
hnilobných plynů a vodíku) a účelné nakládání se skládkovou vodou (Burian et al., 2013).
V převážné většině se skládkuje zejména stavební a demoliční odpad, odpad
z tepelných procesů a sídelní odpad. Avšak celkový pokles skládkovaného množství
odpadů je spojen hlavně s nárůstem spalování odpadů ve spalovnách a dalších
průmyslových spalovacích zařízeních jakou jsou cementárny a elektrárny. Omezování
skládkování napomáhá i ten fakt, že dochází k postupnému zvyšování poplatků
za skládkování. Na druhou stranu existují studie, které hodnotí dodržování směrnic
Evropské unie členskými státy a výsledky nejsou nikterak povzbuzující. Novák (2011,
Studie pro stanovení kapacit zařízení pro splnění směrnic 98/2008/ES o odpadech
a 1999/31/ES o skládkách odpadů) provedl počátkem roku 2009 studii proveditelnosti
splnění požadavků směrnic Evropské unie na snížení skládkování biologicky
rozložitelného komunálního odpadu (viz kap. 3.2.1.). Cílem je snížení skládkování do roku
2013 o 50 % a do roku 2020 o 35 %. Ze studie vyplývá, že při předpokládaném 2 %
nárůstu produkce komunálních odpadů je nutné do roku 2020 v celé České republice
vytvořit nové kapacity zařízení pro zpracování zbytkových komunálních odpadů v rozsahu
1,9 mil. tun/rok. V případě mírnějšího růstu produkce odpadů okolo 1 % by potřeba
nových zpracovatelských kapacit byla k roku 2020 1,4 mil. tun/rok (resp. k roku 2013 - 0,7
mil. tun/rok). Česká republika tedy bude mít problémy splnit cíle směrnice. Dále Novák
upozorňuje na nutnost účinnějšího použití stávajících legislativních nástrojů k tomu, aby
se snížilo skládkování odpadů, resp. aby se zvýšily náklady na skládkování pro původce

6

rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky
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odpadu i provozovatele skládek. Důsledkem toho lze očekávat podstatné snížení počtu
skládek do roku 2020. To by se mělo týkat nejvíce malých provozovatelů těchto zařízení,
velké areály by měly fungovat jako oblastní logistická centra pro nakládání s odpady,
vybavená zařízeními pro úpravu odpadů. Je tím myšlena úprava před uložením odpadu,
nejlépe však jeho biologické využití, včetně propojení systémů skládek s recyklačními
linkami a linkami na výrobu paliva z odpadů, popř. skladu odpadů (Novák, 2011).
I další autor Engelmann (2010, Skládkový workshop, Liberec) konstatuje,
že o konci epochy skládkování v Evropě nemůže být řeč. Upozorňuje, že ve většině států
Evropy představuje skládka hlavní způsob odstraňování odpadů, pokud se tedy dá hovořit
o skládkách, protože jde často o nekontrolované haldy. Kdyby opravdu došlo k uzavření
všech nevyhovujících skládek na území členských států, došlo by k obrovským problémům
při následném odstraňování těchto odpadů. I proto povolila Evropská komise některým
státům prodloužení termínů plnění (Rumunsko, Bulharsko či Polsko). Cílem je tedy
udržitelné skládkování spojené s výstavbou hlavně ekologicky šetrných zařízení s přísnými
požadavky na těsnící systémy a prevenci emisí. Závěrem Engelmann konstatuje,
že v dohledné době zůstanou skládky součástí fungujícího odpadového hospodářství.
Řešení celého problému je např. v zavedení plateb a daní, popř. zákaz skládkovat některé
druhy odpadů. Na druhé straně odstranění odpadů obsahující např. rtuť, musí být podle
směrnice definitivně odstraněno pouze na speciálních skládkách (Engelmann, 2011).
Výše uvedené dokládá následující graf ilustrující produkci komunálních odpadů
v porovnání s ostatními státy. Česká republika s přepočtem mírně přesahujícím hodnotu
300 kg/na obyvatele nepatří mezi významné producenty.

Graf 5: Produkce komunálních odpadů ve vybraných zemích (ČSÚ, 2016)
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Poslední graf porovnává jednotlivé státy při nakládání s komunálním odpadem.
Je zde patrné, že v České republice převažuje skládkování. V zemích jako je Rumunsko,
Polsko nebo Slovensko je však podíl skládkování mnohem vyšší. Naopak Švýcarsko nebo
Německo zodpovědně přistupují k problematice nakládání s komunálním odpadem
ve všech hlediscích.

Graf 6: Nakládání s komunálním odpadem ve vybraných zemích (ČSÚ, 2016)

Moderní integrovaný energetický systém využívání odpadů ve Švýcarsku
představuje nejvyspělejší odpadové hospodářství v Evropě i mimo ni. Zhruba 55 %
komunálních odpadů se využívá energeticky a 45 % materiálově. Švýcarsko nástupem
roku 2000 zcela zakázalo skládkování komunálních odpadů a veškerý vzniklý odpad tak
musí být energeticky nebo látkově využit. Podobná situace pak platí i pro ostatní státy,
jako je Francie nebo Německo. V Rakousku, Belgii, Holandsku či Dánsku je podíl
skládkování minimální (Šejvl, 2009). Nicméně v případě Švýcarska je důležité ještě říci,
že se objevují i negativní reakce na striktní dodržování recyklace. Takováto důsledná
recyklace pomalu způsobuje, že odpady, které lze odstranit pouze jeho spálením, není
možné provést z důvodu nulového obsahu hořlavých látek.
RECYKLACE A TŘÍDĚNÍ
Kuraš (2008) nebo Fečko (2010) definují recyklaci jako znovuvyužití,
znovuuvedení či vrácení do cyklu (procesu). Jde tedy o vrácení vzniklého odpadu zpět
do procesu, ve kterém odpad vznikl. Tato tzv. interní recyklace se označuje jako opětovné
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využití odpadů v rámci jednoho systému. Toto ale v reálné podobě často není technicky ani
ekonomicky možné. Naopak, ve větší míře se setkáváme s tzv. externí recyklací, kdy
se zpracovávají odpady na jiné materiály a produkty. Hovoříme o tzv. dvojnásobně
pozitivním účinku na životní prostředí ve smyslu zvýšení úspor a snížení zátěže (Kuraš
et al., 2008), (Fečko et al., 2010).
Je velice důležité navrhovat recyklační postupy tak, aby nedocházelo
k ovlivňování jednotlivých vlastností nových výrobků recyklovanými odpady. Příkladem
může být recyklace papíru. Bez přídavku prvotní suroviny nelze vyrobit recyklovaný papír
stejných parametrů, jaké by měl papír vyrobený z prvotní suroviny. A takto lze pokračovat
i u jiných výrobků. Cílem je určitě precizní projektová a konstrukční příprava celého
procesu recyklace.
Důležitou roli v procesu hrají také peníze. Ceny druhotných surovin se odvíjí
na základě srovnání užitných vlastností prvotní a druhotné suroviny. Výrobní náklady
recyklované suroviny budou v drtivé většině případů vždy přesahovat ceny prvotní
suroviny. Proto se budou výrobci přiklánět k levnější variantě. Mělo by být proto snahou
vlád jednotlivých států podporovat „recyklovatelnost výroby“. Recyklace je proto chápána
jako opatření ke zvýšení ochrany životního prostředí a omezení využívání neobnovitelných
zdrojů (Fiedor, 2012).
Ekonomické a jiné nástroje pro podporu recyklace v České republice lze rozdělit
do několika skupin:
a) poplatek za ukládání odpadů na skládky a povinnost vytvářet finanční rezervu pro
rekultivace - účelem je předcházení negativních vlivů skládek na životní prostředí
i k omezování skládkování
b) rozšířená odpovědnost výrobce - snaha o snížení celkových dopadů výrobku
na životní prostředí, výrobce je administrativně odpovědný za celý životní cyklus
výrobku (např. zavedení povinnosti zpětného odběru obalů a některých výrobků)
c) úhrada nákladů shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů občany - obec sama určuje, kolik nákladů přenese na občany
a kolik uhradí ze svého rozpočtu, často je výhodné stimulovat občany rozdělením
nákladů podle objemu (hmotnosti) produkce směsných komunálních odpadů
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d) zákaz ukládat některé druhy odpadů na skládky - nástroj stimulující zvýšení
odděleného sběru a recyklace komunálních odpadů, u firem podnikajících v oblasti
nakládání s odpady lze tímto nástrojem omezit míru ziskovosti na úkor respektování
strategických cílů odpadového hospodářství apod.
e) zpětný odběr obalů a recyklace odpadů z obalů
f) nástroje informační a vzdělávací
g) dobrovolné nástroje - environmentální aktivity (Havránková, 2005)
Problematika poplatků byla řešena např. v časopise Pro města a obce. Podle
ředitele České asociace odpadového hospodářství Petra Havelky je odpadový trh
do budoucna schopen zvládnout požadované recyklační cíle (do roku 2030 zvýšit podíl
recyklace komunálního odpadu na 65 %, viz kap. 3.2.1), ale musí tomu odpovídat
nastavení zákona. Dále upozorňuje na nesmyslné, až několikanásobné zvýšení
skládkovacího poplatku. Podle jeho slov toto zdražení větší míru recyklace nepodpoří,
naopak. Pokud Ministerstvo životního prostředí zdaňuje i odpady nevyužitelné, nevyplatí
se odpady zpracovávat. To může vést k tomu, že bude levnější celý obsah černých popelnic
spálit ve spalovnách, než z nich získat využitelné frakce, které lze pak dále zpracovat.
Podle Havelky Česká republika, jako jedna ze šesti zemí v Evropě, dobrovolně přijala
zákaz skládkování komunálních odpadů od roku 2024 (návrh Ministerstva životního
prostředí v připravovaném novém zákoně o odpadech). Tím Česko předbíhá Evropu, která
do roku 2030 pouze omezuje skládkování. Načež Havelka pokračuje konstatováním, proč
zvyšovat poplatky, když budou skládky uzavírány. Ze zkušeností okolních států však
řešení existují. Nejsou založena na represi a zdražování, ale na motivaci obcí zajistit větší
míru třídění a u firem co nejvíce recyklovat, zpracovávat a třídit s možností finanční
podpory. Vždyť už jenom zákaz sám o sobě je dostatečným impulsem, že bude nutné
se zaměřit na jiné technologie nakládání s odpadem (Havelka, 2016).
Zajímavý příspěvek přináší Franěk (2008), který ve své studii zpracoval
problematiku postoje člověka k recyklaci a chování společnosti vůči ochraně životního
prostředí. Výzkumy ochoty třídit je významně ovlivňována skutečnými ekonomickými
náklady této činnosti i celkovou dostupností. Dostupností pak chápejme dostupnost veřejné
recyklační služby, její cenu, ale také třeba vzdálenost kontejnerů od bydliště apod. Dalším
faktorem je i hustota osídlení. Například některé výzkumy přinesly důkaz, že velikost
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domácnosti (lidé s nižším příjmem nebo větší počet členů v rodině) může pozitivně
ovlivnit vztah k třídění odpadů a k celkové recyklaci.
Franěk také popisuje tzv. sociální dilema, které se může projevovat tak, že osoba
(jedince) se nechá přesvědčit o nutnosti šetrného přístupu a k ochraně životního prostředí,
avšak tento jedinec bude ochoten přispět k jeho ochraně pouze tehdy, kdy to pro něj
nebude znamenat příliš vysoké náklady (a to nejen finanční) V případě třídění vlastního
odpadu na několik dalších druhů a oddělené odvážení do jednotlivých kontejnerů, vyžaduje
určitou námahu. Tuto námahu je pak jedinec ochoten obětovat pouze tehdy, pokud
při srovnání nákladů a zisků není tato námaha vnímána jako příliš veliká.
I samotné chování jednotlivce a skupiny jedinců přináší řadu rozdílů. „Pokud
své chování výrazně nezmění větší množství lidí, tak k žádné viditelné změně dojít nemůže“
(Franěk, 2008). V praktickém životě pak řada jedinců rezignuje na environmentální
chování, protože to pro ně znamená vynaložení úsilí a určité nepohodlí. Jedinec
pak vychází z poznání, že větší část obyvatel odpad netřídí, tudíž jeho vlastní úsilí
nepřináší žádný pozitivní dopad. Čímž se dostáváme do zkázy, protože nejdůležitějším
faktorem samotného principu recyklace a třídění je člověk samotný (Franěk, 2008).
Vývoj odděleně separovaných složek komunálního odpadu dokládá graf 7,
ve kterém můžeme pozorovat podíl jednotlivých vytříděných složek.

Graf 7: Vývoj odděleně sbíraných složek komunálního odpadu (Hrbek, 2014)

Papír, sklo, plasty, kovy i organické a anorganické materiály, to vše lze
znovuzískat vytříděním tuhého domovního odpadu. Cílem je vytřídit z komunálního
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odpadu materiálové zdroje pro průmysl, zdroje pro výrobu energie, popř. materiál
využitelný pro rekultivaci. Třídění, popř. úprava komunálního odpadu, se provádí
v zařízeních na třídění odpadů. Rozlišujeme dva základní typy třídění:
1) prosévání komunálních odpadů
Proséváním dochází k rozdělení látek podle různé velikosti frakce do jednotlivých
tříd. Prosévání probíhá na sítech a to za mokra i za sucha, pro lehké i těžké frakce.
2) mechanické třídění komunálních odpadů
a)

ruční třídění: probíhá často v místě vzniku, jde o tzv. oddělný či separovaný
sběr. Nejde tedy jenom o domovní sídla, ale i překladiště, zpracovatelská místa
nebo skládky.

b) magnetická separace: získáváme kovový odpad pomocí magnetických
separátorů (magnetická kladka, závěsný magnet, zavěšený magnetický buben)
c)

gravitační separace: využití balistického nebo gravitačního principu při třídění
odpadu na organické (lehké) a anorganické (těžké) částice. Balistický třídič
pracuje na principu délky dráhy letu částice, resp. že těžší částice mají delší
dráhu letu a padají déle než frakce lehké.

d) třídění vzduchem: se používá k oddělování organického i anorganického
materiálu. Nejčastěji při separaci papírových produktů, plastů z toku
rozdrceného odpadu. Vzduchový třídič pracuje tak, že odpad je dávkován
do zařízení s vertikálním vhozem a vzduch se pohybuje směrem vzhůru proti
pohybu odpadu. Proudící vzduch nemá dostatečný tlak k tomu, aby přepravil
těžké frakce, ty pak následně padají ke dnu. Výtěžnost jednotlivých frakcí lze
regulovat změnou rychlosti vzduchového toku a plochy průřezu shozu.
e)

flotační proces: opět dochází k separaci lehké a těžké frakce a to tak, že je odpad
dávkován do vody ve vhodné nádobě, přičemž sklo, úlomky, plasty apod. padají
ke dnu a naopak lehké organické materiály vyplouvají na povrch hladiny.

f)

optické třídění: se provádí na základě průhlednosti skla - typickým příkladem
je separace bílého skla od smíšeného barevného skla a to pomocí světelného
čidla a proudu stlačeného vzduchu (Fečko et al., 2010).
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SPALOVÁNÍ
Metody termického zpracování odpadů představují technologie, které dokáží
působit na odpadní látku teplotou přesahující mez její chemické stability. Detailnější
pohled na tuto problematiku přináší až samotná kapitola č. 4 - Energetické zpracování
komunálních odpadů.
KOMPOSTOVÁNÍ
Kompostování je další metodou materiálového využití komunálních odpadů, resp.
biodegradabilních komunálních odpadů, k výrobě organického hnojiva - kompostu. Tyto
biologické způsoby nakládání s odpady charakterizuje přeměna organické hmoty odpadů
převážně aerobními mikroorganismy. Podmínkou pro kompostování je intenzivní
provzdušňování a to nejčastěji překopáváním kompostu nebo tlakovou aerací. Při procesu
je dále důležité zabezpečit správný poměr uhlíku a dusíku, optimální vlhkost a minimální
přítomnost fosforu v sušině. Kompostováním komunálních bioodpadů se především
zpracovávají odpady ze zeleně, kuchyňské odpady a odpady živnostenské. V případě
ostatních bioodpadů se provádí oddělený sběr tuhého domovního odpadu. Hovoříme tedy
o tzv. komunitním kompostování, kdy občané třídí své odpady a takto vytříděný odpad je
svážen na kompostoviště.
Z historického hlediska má kompostování na našem území nejstarší tradici v celé
Evropě. První zmínky o kompostárně se datují k roku 1912. Od té doby docházelo
k rozvoji této činnosti a už v roce 1989 se vyrobilo téměř 2,5 mil. tun kompostu
s převažujícím zastoupením komunálních a průmyslových bioodpadů. Po roce 1989 však
kompostování ztrácí dotační podporu a výroba je tak minimalizována na zhruba 200 tisíc
tun za rok. Až s nástupem roku 2000 se situace víceméně zlepšila.
V současnosti se má, podle již zmiňovaných směrnic, omezovat množství
biologicky rozložitelných komunálních odpadů na skládkách. Proto má v oblasti
odpadového hospodářství Česká republika jeden z cílů podporu zřizování zařízení
určených pro zpracování těchto odpadů. Smysl je jasný, omezit celkové množství odpadů,
snížit emise metanu a zamezit škodlivým průsakům ze skládek. Kompostování je
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využíváno i při nakládání s čistírenskými kaly, kdy je využito tzv. hygienizace7. Obecně je
tedy snaha o přípravy nových záměrů výstaveb kompostáren na obecní i regionální úrovni.
Celkové roční množství biologicky rozložitelných odpadů v Evropské unii
se odhadují mezi 76,5 až 100 mil. tun. Zhruba 40 % směsného komunálního odpadu
je v Evropě možné zpracovat právě biologickými způsoby. V oblasti odpadového
hospodářství nám vývoj zpracování těchto odpadů kompostováním umožňuje nastínit řadu
závěrů. Jedním z nich je, že kaly budou v budoucnu významnou surovinou pro
kompostování, nicméně jeho aplikace na zemědělskou půdu či spalování nebudou
preferovány. A dále, že ve státech, kde je zavedena separace biologicky rozložitelných
odpadů, nebudou velkou část těchto odpadů využívat energeticky, ale i nadále zpracovávat
kompostováním (Váňa, 2002), (Zemánek et al., 2010).
3.3.2 Plasty a plastové odpady
Zpracování plastů a odpadních plastů patří mezi stěžejní témata této disertační
práce. Je proto důležité se seznámit s touto problematikou.
Současný objem produkce si dnes vyžaduje pokles nároků na primární surovinové
zdroje postupným zaváděním šetrných technologií a bezesporu důslednou separací
a recyklací využitelných surovin. Jednou z těchto surovin jsou i plastické hmoty, bez
kterých si dnes každodenní život ani nelze představit. Z historického pohledu dosáhly
plasty největší dynamiky růstu. Zejména díky svým vlastnostem a dlouhé životnosti si
vybudovali dominantní postavení na trhu a v mnoha odvětvích hospodářství dokonce
nahrazují klasické materiály, jako jsou např. kovy (Janoško, 2011).
Fečko (2010) dělí plastové odpady podle původu na:


technologické - vznikají při výrobě plastů a vracejí se zpět do výroby



průmyslové - odpady z plastů vznikající v průmyslu a obaly



komunální - plastové odpady převážně z obalů potravin a nápojů

K roku 1950 se světová výroba plastů posunula z cca 1,5 mil tun na 265 mil. tun
k roku 2010. Výhledově tento nárůst bude pokračovat a pro rok 2020 se předpokládá
produkce zhruba 400 milionů. V Evropě se pak v tomtéž roce spotřebovalo asi 47 mil. tun

7

odstranění patogenních mikroorganismů
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plastů a z toho bylo použito k recyklaci nebo energetickému zpracování asi 15 mil. tun.
Nicméně stále je odhadem 10 mil. tun plastových odpadů skládkováno (Kizlink, 2014).
Čada (2007) definuje plasty jako makromolekulární látky (polymery), jejichž
základními stavebními atomy jsou uhlík, vodík, kyslík, fluor a chlor. Plasty jsou tvořeny
makromolekulárními řetězci, což jsou dlouhé molekuly s opakujícími se základními
strukturními jednotkami. Tyto řetězce pak mohou, ale i nemusí být mezi sebou propojeny
chemickými vazbami. Polymery dělí Ducháček (2006) na elastomery a plasty
(viz následující obrázek)

Obrázek 2: Klasifikace polymerů (Ducháček, 2006)



elastomery - jak z názvu vyplývá, jsou vysoce elastické polymery, které
můžeme za běžných podmínek i malou silou významně deformovat,
do této skupiny řadíme kaučuky, z nichž je vyráběna pryž (guma)



plasty - za běžných podmínek většinou tvrdé a v řadě případů křehké,
při zvýšené teplotě plastické a tvarovatelné
o pokud dochází ke změně plastického stavu do tuhého a je tato
změna opakovatelná, hovoříme o tzv. termoplastech
o pokud je však změna neopakovatelná, čili trvalá, hovoříme o tzv.
reaktoplastech (duroplasty)

Podívejme se na tyto skupiny polymerů podrobněji.
Elastomery:
„Elastomer je makromolekulární látka, která se po podstatné deformaci malým
napětím a uvolnění tohoto napětí při pokojové teplotě rychle vrací přibližně k původním
rozměrům a tvaru“ (Ducháček, 1997). Do skupiny elastomerů řadíme zejména přírodní
kaučuk. Ten se získává z kaučukového mléka (latex ze stromu kaučukovníku).
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Tento latex je bíle zabarvená kapalina obsahující zhruba 35 % jemně dispergovaného
kaučuku. Ve výrobní fázi je dále kaučuk zahušťován a odvodňován. Základní stavební
jednotkou je izopren (2-metylbutadién 1,3). Kaučuk se hodí k dalšímu zpracování a bývá
označován jako tzv. bílá krepa nebo uzený kaučuk. Nejčastější využití je při výrobě hadic,
těsnění a gumy (Janoško, 2011), (Ducháček, 1997), (Filipi, 2014).
Kromě přírodního kaučuku zde také řadíme syntetický kaučuk, přesněji butadienstyrenový kaučuk, jenž přestavuje více jak polovinu celosvětové produkce syntetických
kaučuků. Oproti přírodnímu kaučuku má řadu nevýhod. Kromě menší elasticity je to i nižší
odolnost vůči dynamickému namáhání. Avšak jistou výhodu má v lepší odolnosti vůči
stárnutí. Využití syntetických kaučuků je zejména při výrobě pneumatik a technické pryže.
Menší část je pak využívána jako přísada do lepidel a nátěrových hmot. Jedním
z nejznámějších syntetických kaučuků je polymer butadien - polybutadienový kaučuk. Ten
vyniká svou významnou odolností vůči otěru a vysokou elasticitou. Proto se hodí pro
výrobu pneumatik (bočnic), klínových řemenů a houževnatých plastů.
Poslední

významnou

skupinu

elastomerů

tvoří

chloroprenový

kaučuk.

Polychlorpropen je syntetický kaučuk vykazující lepší vlastnosti než kaučuk přírodní.
Kupříkladu má vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a olejům, delší životnost a vysokou
pevnost. Využíván je při výrobě ochranných oděvů, gumy, technické pryže nebo lepidel
(Janoško, 2011), (Filipi, 2014).
Plasty: tato skupina se dále dělí na termoplasty a reaktoplasty
a) termoplasty:
- polyetylen PE - pro výrobu PE se používá dokonale čistý etylen8 zbavený stopových
nečistot, vyráběný polymerací9. PE je nejjednodušší plastická hmota, která je částečně
krystalická, pevná a pružná. Prakticky nerozpustná v organických rozpouštědlech, stálá
a odolávající působení kyselin. Má široké uplatnění, od výroby trubek, rozvodů, izolací,
kanystrů, přepravek, folií až po izolační a protikorozní materiály. Hlavní oblastí využití
je však náhrada klasického skla při zasklívání budov, chodeb, sportovišť a skleníků.
Uplatnění nachází i při výstavbě fotovoltaických kolektorů pro sluneční elektrárny.

8
9

ethen (ethylen) je bezbarvý hořlavý plyn, který se vzduchem tvoří výbušnou směs
je chemická reakce, při které z malých molekul (monomerů) vznikají látky vysokomolekulární (polymery)
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- polypropylen PP - i PP je vyráběn polymerací, kdy se získává nízkotlaký nebo
vysokotlaký PP. Výrobní surovinou je tentokrát nenasycený uhlovodík propen, vyráběný
z propanu. PP vykazuje lepší fyzikální vlastnosti než PE, a proto se uplatňuje i v řadě
náročnějších aplikací - ve zdravotnictví, chemickém či potravinářském průmyslu.
Uplatnění nachází i jako izolační materiál v automobilovém odvětví.
- polystyren PS - vyráběn polymerací styrenu (hořlavá a jedovatá kapalina). Jde
o termoplast sklovitého charakteru, jenž patří k nejrozšířenějším plastům. Jde o materiál
tvrdý a křehký (za normálních podmínek). Není však odolný vůči chemikáliím a snadno se
rozpouští v acetonu, toluenu či v chlorovaných uhlovodících. Vykazuje také nízkou
tepelnou odolnost. Rozeznáváme:
 standardní PS - hračky, bižuterie, kuchyňské zboží, kelímky apod.
 houževnatý PS - kryty přístrojů, skříňky, elektrotechnika atd.
 pěnový PS - používá se zpěňovací PS obsahující nadouvadla, materiál
je tvořen kuličkami (granulky), které se za tepla (horké páry) spojují, využití
ve stavebnictví - izolanty, stavební desky, obalový materiál a další
Ekostyren (upravená drť pěnového polystyrenu ve stavebnictví) se míchá s vodou,
cementem a pískem při vzniku ekostyrenbetonu, jenž má lepší tepelné a izolační vlastnosti,
je lehčí a ekologicky nezávadný. Vyrábí se recyklací polystyrénového odpadu, což splňuje
požadavky bezodpadového použití plastů v praxi.
- polyvinylchlorid PVC - vzniká polymerací vinylchloridu (bezbarvý jedovatý plyn),
přidáním různých změkčovadel, stabilizátorů či plniv lze měnit vlastnosti výsledného
produktu. PVC neupravovaný se používá jako náhrada kovů - trubky, desky, tyče,
dekorační a obkladové materiály. Aplikace PVC u obalu na potraviny jsou v některých
státech zakázány z důvodu vyluhovatelnosti některých změkčovacích přísad. Nicméně
z hlediska požárně-bezpečnostního je PVC nesnadno hořlavé, proto se využívá jako
izolační materiál v místech s větším rizikem vzniku požáru. Ve spalovnách plastů jsou
problémy s tvorbou dioxinů - reakcí je snaha o utlumení výroby až úplné náhrady za jinou
surovinu. Dalším problémem je chlor. V PVC je ho obsaženo zhruba 45 % z celkové
hmotnosti PVC. Tudíž při mokrém čištění spalin ze spalování komunálního odpadu
je nutné počítat se vznikajícími koncentracemi kyseliny chlorovodíkové a těžkými kovy.
PVC odpad lze jen obtížně recyklovat, ve většině případů se skládkuje za vysoké poplatky.

2017

27

Ing. Tomáš Nimráček: Posuzování vlivů pyrolýzních metod energetického využití
komunálního odpadu na životní prostředí
Pokud už k recyklaci (recyklován čistý PVC, bez příměsí) dochází, využívá se tepelného
způsobu, kdy se vyčištěná odseparovaná drť z PVC lisuje za tepla nebo chemickou cestou
rozpouštěním ve směsi chlorbenzenu (polymer se vysráží z roztoku ethanolem).
- polyamid PA - jsou syntetické polymerní materiály, které mají jistou podobnost
s přírodními materiály tzv. polypeptidy, mezi které řadíme i bílkoviny. Mezi významné
vlastnosti PA můžeme zařadit pevnost, pružnost a houževnatost. S rostoucí teplotou
se zvyšuje jejich rozpustnost (PA jsou rozpustné hlavně v koncentrovaných kyselinách).
Často jsou vyráběna PA vlákna, z nichž se vyrábějí trubky, profily, struny. Využívají se i v
textilním průmyslu, čalounictví, pro bytové interiéry a další. Dále existují i kompaktní PA,
které lze snadno mechanicky obrábět a vyrábět tak např. ozubená kola. Další možností jsou
PA plněné skleněnými vlákny s vynikajícími fyzikálními vlastnostmi. Uplatnění PA je tedy
velmi různorodé (Janoško, 2011), (Filipi, 2014), (Kuta, 1999), (Kizlink, 2011), (Kizlink,
2014).
- další dělení např. viz (Filipi, 2014)
b) reaktoplasty
- polyester PES - polyestery vznikají polykondenzačními reakcemi vícesytných kyselin
(kyselina tereftalová, ftalová apod.) nebo jejich anhydridů s vícesytnými alkoholy
(etylenglykol, glycerol atd.). Vhodné jsou pro výrobu laků, laminátů a pryskyřic.
Nejznámějším polyesterovým polymerem je polyethylentereftalát - PET. Surovinou pro
jeho výrobu je kyselina tereftalová (získává se oxidací naftalenu), etylenglykol
či dimetylester. Výroba je založena na polykondenzaci, tedy dvoustupňové esterifikaci 10.
PET vyniká mechanickou pevností, stálostí a skvělými elektroizolačními vlastnostmi. PET
bývá zpracován na vlákna a další vyfukované nebo vytlačované produkty (láhve či folie).
Vlákna nacházejí uplatnění jako syntetické textilie, tkaniny, záclony a směsné textilní
výrobky (směs s vlnou, lnem, bavlnou apod.). V případě folií se PET využívá
v elektrotechnice a elektronice či v automobilovém průmyslu (bezpečnostní skla).
Při třídění PET odpadů je důležité, aby nebyl smísen s jinými plastovým odpadem,
zejména ne s PVC. Třídění v drtivé řadě případů probíhá ručně, avšak existují techniky
využívající flotační technologie a to na základě změny povrchových vlastností PET (Sisol,

10

chemická reakce, při které z organické nebo anorganické kyslíkaté kyseliny a alkoholu vzniká ester
(organická sloučenina, derivát karboxylové kyseliny)

2017

28

Ing. Tomáš Nimráček: Posuzování vlivů pyrolýzních metod energetického využití
komunálního odpadu na životní prostředí
2007). Při klasické recyklaci, po rozsekání a rozemletí vytříděného PET odpadu, dochází
k alkalickému loužení (50 % hydroxid sodný), přičemž se odstraní etikety a různé polepky.
Posléze se materiál propere vodou, vysuší a roztřídí podle velikosti frakce. Kvalita
se posuzuje podle barevnosti vzorků a to po roztavení (teplota 220°C po dobu cca
20 minut). Z takto získaných recyklovaných PET granulátů lze vyrábět znovu různé
produkty a obaly na nápoje. Nicméně využívání recyklace PET z lahví tzv. „bottle
to bottle“ se omezuje. Vznikající regranulát PET už totiž nemá vlastnosti nového výrobku
ani z technického, ani barevnostního hlediska. Tudíž platí úměra, čím vícekrát je PET
láhev recyklována, tím je nižší kvalita regranulátu.
- polyuretan PUR - jsou důležité plasty spadající do skupiny polymerů vznikající
složitými chemickými reakcemi (více viz Filipi, 2014 nebo Kizlink, 2011), a proto je
výroba polyuretanů velmi náročná jak z hlediska bezpečnosti, tak i technologicky.
Původně se PUR používal jako lepidlo či tmel, dnes spíše bývá uplatňován při výrobě
plášťů u kabelů, izolací a vybavení automobilů (umělá kůže). Podle své vnitřní struktury
mohou mít polyuretany charakter elastomeru, reaktoplastu nebo termoplastu. Vše závisí na
použití vstupní suroviny a výrobní technologii. Velmi často se můžeme setkat s pěnovými
typy PUR:


měkké elastické pěnové hmoty - použití v čalounictví, při výrobě hraček, obuvi
či jako izolační a impregnační materiál



tuhé pěnové hmoty - stavebnictví - izolace, oplašťování, stropní desky



integrální pěnové hmoty - pěny v sedačkách automobilů či jiných dopravních
prostředků, nábytkářský průmysl (známý je měkký typ PUR obchodním označením
Molitan) (Filipi, 2014), (Kizlink, 2011).

- epoxydové pryskyřice EP - se vyrábějí obvykle polyadicí11 dianu (vyrábí se kondenzací
fenolu s acetonem) s epichlorhydrinem. Tekutá pryskyřice se vytvrzuje (za tepla i za
studena). EP se vyrábějí jako viskózní kapaliny, popř. v tuhém stavu nebo ve směsi
s inertními viskózními plnivy. Důležité je zmínit, že při vytvrzování nedochází
k uvolňování žádných vedlejších produktů. Uplatnění EP jako lepidla (na kov i dřevo),
tmely, laky, licí pryskyřice či pro výrobu laminátů (Filipi, 2014), (Kizlink, 2011).
11

je stupňovitá polyreakce, stejně jako polykondenzace, na rozdíl od ní se však při spojování monomerních
jednotek neuvolňuje nízkomolekulární sloučenina, jde o reakci dvou monomerů s charakteristickým
přesunem protonu (kyselý vodík) v řetězci
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3.3.2.1 Biodegradabilní polymery
I když se ve větším měřítku začaly plasty používat až ve druhé polovině 20 století,
stihly za tuto relativně krátkou dobu způsobit mnoho problémů. Všechny syntetické plasty
mají jednu společnou vlastnost, a to že jsou vysoce odolné vůči přírodním procesům.
A právě tato vlastnost vychází ze stále rostoucího množství pevného odpadu, ze kterého
plasty tvoří většinové množství. Nejenom tedy ekonomické, ale i ekologické aspekty nutí
naši společnost nalézt řešení ve snížení tvorby tohoto druhu odpadu a jeho dopadu
do životního prostředí. Jednou z možností, jak nahradit klasické plasty jakožto ropný
produkt, je zavedení nové skupiny výrobků označených jako biodegradabilní polymery bioplasty (Obruča, 2008).
Samotné označení „bio“ však není zcela jednoznačné a je nutné tento termín více
objasnit. Označení bioplast totiž znamená buďto biodegradabilní plast nebo plast
na biobázi.
1) Biodegradabilní plasty
Jsou složeny z biodegradabilních polymerů a aditiv, přičemž samotný rozklad
probíhá pomocí různých druhů bakterií a jejich enzymů, což způsobí rozložení plastu
na biomasu, oxid uhličitý, metan, vodu a minerály. S biodegradabilními plasty také souvisí
možnost kompostování. Jenže aby mohl být tento plast v Evropě označen jako
kompostovatelný, musí být z 90 % degradovatelný a to během 12 týdnů při redukci
velikosti menší než 2 mm. Podle Wilde (1998) bylo prokázáno, že materiály z bioplastů
nemají žádný negativní vliv na kvalitu kompostu. Byly prováděny specifické chemické
analýzy (zjišťování přítomnosti těžkých kovů) i testy na ekotoxicitu. Biodegradační testy
nepotvrdily ani biologické účinky (Wilde, 1998).

Obrázek 3: Proces rozkladu polymeru (Šprajcar et al., 2012)
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Dále je důležité říci, že biodegradabilní plast nemusí být striktně vyroben pouze
z obnovitelných zdrojů, nýbrž i z fosilních surovin. Z toho plyne, že samotná
biodegradabilita nezávisí na samotném materiálu, ale na jeho chemické struktuře (Jechort,
2013). Tyto požadavky např. nesplňují tzv. oxo-plasty či UV-plasty., do nichž jsou
přidávány aditiva obsahující těžké kovy (Kizlink, 2014). Oxo - rozložitelné plasty mohou
být

rozkládány

pomocí

chemické

oxidace

prostřednictvím

tepla,

UV

záření

či mechanického napětí. Klasické plasty (např. polyetylen) jsou hydrofobní12,
což znemožňuje biologický rozklad, avšak pokud je tento plast narušen procesem oxidace,
stává se postupně hydrofilní a i rozložitelný. Následně je pak při tomto biologickém
rozkladu plast mineralizován a rozložen na základní prvky a molekuly, zejména oxid
uhličitý a vodu (Slejška, 2004).
2) Plasty na biobázi
Tyto plasty pocházejí z obnovitelných zdrojů, avšak ani ty nemusí být zcela
biodegradabilní. „Biobáze znamená pouze to, že atomy uhlíku v molekulárních řetězcích
pocházejí ze současné přírody, a nikoli z fosilíí.“ (Jechort, 2013). Vychází se právě
z předpokladu snižování spotřeby fosilních uhlovodíků v kontextu snižování množství
emisí CO2 do atmosféry. Biobázové polymery obsahují polyaktidy (PLA) nebo
polyhydroxyalkanoáty (PHA) a jsou buďto samotné, nebo ve směsi s přírodními látkami
z obnovitelných rostlinných zdrojů, jako jsou bramborový a kukuřičný škrob, cukrová
třtina, celulóza, popř. tuky a oleje (Kizlink 2014), (Jechort, 2013).
- polyaktidy PLA - jsou plasty odvozené od škrobu13, jenž tvoří 4/5 všech komerčně
vyráběných bioplastů. A právě při výrobě PLA se škrob (nejčastěji kukuřičný) štěpí
za vysokých teplot na glukózu, posléze fermentuje bakteriemi mléčného kvašení
na kyselinu mléčnou a nakonec se chemicky polymerizuje. Jde o čirý materiál, čehož si
všimli producenti PET láhví (Kizlink 2011), (Šesták, 2007). PLA se rozpadá do cca 30 dnů,
nicméně rychlost rozpadu lze regulovat. Kizlink uvádí jasnou výhodu PLA, a to je její
biologická bezpečnost. Kupříkladu se z něj dnes vyrábí chirurgické nitě (dříve ovčí střevo),
kdy lidské tělo časem PLA absorbuje bez jakýkoliv následků. Z hlediska objemu výroby se
PLA používají převážně pro výrobu průhledných folií od tenkých po silné pevné obaly.
12

hydrofobie - molekuly vodu nesnášející nebo také povrchy neinteragující s vodou, ve vodě nerozpustitelné
(např. uhlovodíky), opakem jsou molekuly hydrofilní
13
škrob - rostlinný polysacharid
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Jako zajímavost uvádí Bion (2014) výrobu bio-PET láhví u společnosti Coca
Cola. V této láhvi je asi 30 % monoetylenglykolu nahrazeno produktem z cukrové třtiny. U
dalších typů láhví se zase nahradilo přírodním produktem cca 70 % kyseliny tereftalové.
V konečném výsledku by se mělo zavedením této suroviny ušetřit podle odhadů asi 1,5
milionů barelů ropy, omezit emise CO2,a také snížit uhlíkovou stopu proti dosud
používanému PET o více než 50 % (Bion, 2014).
Problémem je však recyklovatelnost a přítomnost příměsí. Pokud bychom chtěli
recyklovat klasickou PET láhev, tak i nepatrná příměs PLA by mohla zhoršit kvalitu
recyklované suroviny. Jistá část odborníků dále namítá, že pro výrobu PLA se používá
rostlinných produktů. Výrobci však oponují a reagují s odpovědí, že jde pouze o produkty
nízké kvality. No a nakonec jsme u ceny výrobku z PLA, která je mnohem vyšší, než při
výrobě klasického PET (Šesták, 2007).
- polyhydroxyalkanoáty PHA - jsou přírodní polymery vyráběné nejdříve bakteriemi,
později geneticky upravenou sójou či řepkou olejnou. Vedlejší produkty při výrobě PHA
(sója a řepka) slouží jako krmivo nebo jej lze využít jako biopalivo. Výhodou oproti
např. PP (rozklad několik desítek až stovek let) je rozložení do několika měsíců, avšak
s horšími mechanickými vlastnostmi (Kizlink 2011).
Shrnutí:
Živé organismy si v metabolickém procesu syntetizují různé polymery,
které potřebují pro vykonávání různých funkcí - např. nosiče genetické informace (DNA)
nebo látky pro uchovávání energie. Vedle přírodních polymerů však ještě máme i množství
syntetických polymerů, které se do jisté míry podobají těm přírodním, avšak byly
vytvořeny člověkem a v přírodě se jako takové nevyskytují. A právě tato skupina zahrnuje
téměř všechny plasty, které používáme.
Bioplasty se v současné době stávají alternativou pro téměř všechny běžné plasty.
Biodegradabilní polymery jsou nedílnou součástí biohospodářství a rychle rostoucím
inovativním odvětvím, který má potenciál oddělit hospodářský růst od vyčerpávání
přírodních zdrojů a dopadu na životní prostředí.
Podle zdroje můžeme bioplasty dělit na:
 bioplasty z obnovitelných zdrojů
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 bioplasty z fosilních zdrojů
 bioplasty ze smíšených obnovitelných a fosilních zdrojů
nebo podle schopnosti rozkladu na:


biodegradabilní (PLA, PHA, deriváty celulózy či škrob)



nebiodegradabilní (PE, PP, PET, PA a další) (Šprajcar et al., 2012)
Pěkný přehled nám ilustruje následující obrázek č. 4.

Obrázek 4: Rozložení plastů podle zdroje (European Bioplastic)
Legenda a překlad:
Biobased - biologického původu, obnovitelné zdroje; Bioplastics e.g. biobased PE, PET, PA, PTT - bioplasty např.
polyetylen, polyethylentereftalát, polyamid, polytrimetylentereftalát; Bioplastics e.g. PLA, PHA, PBS, Starch blends bioplasty např. polyaktidy, polyhydroxyalkanoáty, polybutylen sukcinát, směs škrobu; Non biodegradable Biodegradable
- nebiodegradabilní biodegradabilní; Conventional plastics e.g. PE, PP, PET - konveční plasty; Bioplastics e.g. PBAT,
PCL - bioplasty např. polybutylen adipát tereftalát, polycaprolactone
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Podle prognóz vývoje bioplastů, resp. plastů na biobázi, by se měla celková
produkce nadále zvyšovat. Ke konci roku 2016 se očekává zvýšení objemu těchto plastů
přes 8 milionů tun, k roku 2020 to má být až 12 milionů tun. Nástup bioplastů je tedy
zřejmě nezvratitelný a v mnoha odvětvích je již dnes velmi významnou alternativou
ke klasickým konvenčním plastům. Je však ještě nutné připomenout, že negativem stále
zůstávají horší zpracovatelské a mechanické vlastnosti, a také pořizovací cena, jenž tvoří
základ v rozhodovacím procesu (Kizlink 2011), (Jechort, 2013).
3.3.2.2 Výroba plastů
Na současném plastykářském trhu existuje několik tisíc druhů plastů, avšak
v praxi se uplatní sotva několik desítek druhů. Současná produkce se soustřeďuje na dva
směry, první souvisí s výrobou a konstrukcí nových polymerů, druhý směr se soustředí
na modifikaci dosavadních polymerů. To přináší výhodu v podobě nových možností
pro výrobu dílů z plastů bez významnějších cenových změn, ale na straně druhé vysoké
nároky na znalosti konstruktérů.
Při výrobě jde v podstatě o změnu původní nízkomolekulární sloučeniny
(monomeru) ve vysokomolekulární látku (polymer) při různých typech polyreakcí
(polymerace, polykondenzace apod.). Plast se stává polymerem ve chvíli, kdy jej
smícháme s potřebnými přísadami a převedeme do konečné formy - granulí, prášku či
tablet. V terminologii je polymer chemická látka, načež plast technický materiál (Lenfeld,
2006).
Ropa je základní surovinou pro výrobu plastů. Většinu polymerů nelze
bezprostředně zpracovávat na konečné výrobky. Proto nejdříve dochází k procesu
přípravného zpracování, kdy se přidávají či rozptylují různé přísady (plniva, změkčovadla,
pigmenty apod.) a následně se polymerům dodává fyzikální forma (granulát, aglomerát
atd.). Často se musí při výrobě odstraňovat zbytky monomerů, rozpouštědel, nečistot
a vody. Metoda přípravného zpracování polymerů je mezistupeň mezi výrobou suroviny
a vlastním zpracováním. Při něm jsou polymerům přidávány konečné vlastnosti a tvar
výrobku (Kuta, 1999).
Celý proces můžeme shrnout do těchto bodů:
a) doprava surovin - do zpracovatelských závodů přicházejí suroviny ve formě
práškových materiálů (lisovací prášky, pigmenty, stabilizátory, saze) nebo granulí,
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balíků či kapalin (změkčovadla, rozpouštědla). Do výrobních závodů se plast
dováží v pytlích, kde se následně plní do zásobníků (sila) nebo cisteren. Práškové
přísady se dávkují pomocí šnekového, spirálového nebo zubového dávkovače,
u kapalin jde většinou o zubové nebo pístové čerpadla. U většiny výrobních
společností se místo ručního plnění materiálu používají automatické zásobovací
stroje, kde se kombinuje originál polymeru s recyklátem, drtí.

Obrázek 5: Plnící a sušící jednotka s Venturiho tryskou (Lenfeld, 2006
1) teplotní čidlo, 2) topení, 3) síto, 4 ) Venturiho tryska, 5) filtr, 6) dmychadlo

b) sušení - některé plasty mohou být navlhavé, proto se musí sušit a zbavit tak
absorbované vlhkosti
c) míchání a hnětení - při míchání se dva nebo více různých materiálů vnáší do
míchacího prostoru, v něm dochází k rozptýlení suroviny tak, aby bylo dosaženo
optimálního rozložení jednotlivých složek. Polymery jsou nejčastěji smíšeny
s přísadami, které zaručí kvalitní výrobek (stabilizátory, plniva, změkčovadla,
maziva). K míchání sypkých hmot se nejčastěji používají horizontální bubnové
míchačky, kde dochází k minimálnímu smykovému namáhání míchaného materiálu
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Obrázek 6: Horizontální bubnová míchačka (Lenfeld, 2006)
1) plnící otvor, 2) motor, 3) výpustní otvor

d) granulace - bývá posledním stupněm přípravného zpracování plastů, výsledkem
procesu je materiál ve tvaru granulí, který může být dále zpracováván. Granulový
materiál má výhodu zejména při snadném směšování s dalšími materiály

Obrázek 7: Granulační hlava (Lenfeld, 2006)
a) obvodové řezání, b) řezání na čele, 1) granulační hlava, 2) nůž, 3) granula

e) tabletování - u řady plastů (např. reaktoplastů) se dodávaná prášková surovina
lisuje do pevné konzistence - tzv. tablety (plochého válečku). To přináší řadu
výhod, jako je přesné a jednoduché dávkování, snazší lisování a manipulaci, bez
prašnosti a náchylnosti k navlhování (Janoško, 2011), (Kuta, 1999).
3.3.2.3 Nakládání s plastovými odpady
Udržitelná výroba a spotřeba se neobejde bez efektivního nakládání a využívání
plastových odpadů. Po ukončení životnosti plastů je nutné tyto materiály využívat jako
surovinu, popř. zdroj, nikoliv však jako nepotřebný odpad, který jednoduše odložíme na
skládku. Podstatným prvkem při tomto nakládání je určení kritérií a momentu, kdy se plast
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stává odpadem. A zase se dostáváme k samotnému principu nakládání s odpady, přesněji
k jejich hierarchizaci. Jak pro plastové, tak i komunální odpady platí naprosto stejné
požadavky vycházející z evropského legislativního systému. Pokud pomineme první dva
stupně (tzn. předcházení vzniku odpadů z plastů a příprava k opětovnému použití plastů)
hierarchizace nakládání s plastovými odpady, dostáváme se ke stěžejní problematice,
a to k recyklaci.
Jedním z problémů u plastových materiálů je jejich zneškodnění. Jde v podstatě
o dlouhověký materiál a je tím pádem označen jako odpad problémový. Kupříkladu při
volném skládkování jsou tyto odpady takřka nezničitelné nebo jsou často vzájemně
nekompatibilní, a tím pádem v řadě případů nezpracovatelné. Neméně důležité jsou
exhalace, které vznikají při jejich spalování doprovázené vysokým množstvím kyseliny
chlorovodíkové. Proto se musí plastový odpad recyklovat nebo jinak zpracovávat
v závislosti na jeho složení. K těmto účelům slouží plastikářské technologie a speciální
recyklační technologie. Mezi základní plastikářské technologie můžeme zařadit
vstřikování, vytlačování, lisování apod. Aby ale mohly být použity tyto technologie
v praxi, musí být zpracováván poměrně čistý kvalitní jednodruhový odpad známého
složení. Jinými slovy, čím více chceme plnohodnotnou druhotnou surovinu, tím více je
potřeba odpad upravovat. Ve fázi recyklace je zase nutné plastový odpad upravit
a přeměnit do využitelné formy - drtě, aglomerátu či regranulátu14 (Janoško, 2011), (Vörös,
2014).
Mezi hlavní zdrojé vzniku odpadů z plastů řadíme především průmysl, ve kterém
se plasty vyrábějí a zpracovávají. Zejména jde pak o chemický, textilní, potravinářský
průmysl a další související obory - elektrotechnika, automobilismus, strojírenství, tiskárny,
obalová technika apod. Obtížná recyklace je způsobena rozdílnými vlastnostmi
i škodlivostí. Pokud dochází ke spalování PE nebo PP, do ovzduší se dostává jen nepatrný
podíl škodlivých látek (zejména těžké kovy), naopak u PVC, PET či PS se nebezpečné
emise vytváří už při samotné výrobě. A právě díky těmto rozdílným vlastnostem je
v podstatě nemožné shromažďovat každý druh plastu odděleně.
Plastikářský průmysl v rámci procesu recyklace zahrnuje řadu základních
zpracovatelských technologií, jako jsou drcení, aglomerace, granulace, čištění či praní.
14

koncový stupeň ekologické, ale i ekonomické recyklace a zpracování plastového odpadu, regranuláty se
stávají vstupem pro další výrobu
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Už při samotné výrobě plastů vznikají různé zmetky, výseky, odřezky, zbytky z výroby,
které se po určitě úpravě přidávají zpět do výchozího materiálu. Typickým příkladem je
granulace, kdy se rozdrcené odpady vyperou, roztaví, posléze homogenizují a po
vychladnutí granulují, čímž se stávají prvotní surovinou (Fečko et al., 2010).
Podle Lenfelda (2006) se při výrobě 1 tuny plastu spotřebuje kolem 2,5 tuny ropy.
Toto obrovské číslo nutí producenty vyrábět plastové materiály s co nejmenším množstvím
odpadů. Pokud bude plastový odpady použit k dalšímu zpracování, je nutné zvážit, jak byl
tento materiál dříve zpracováván, resp. pokud byl pouze drcen, anebo drcen
a zároveň regranulován. U drceného odpadu je nevýhoda v nestejné velikosti drcených
částí i přítomnosti prachu. Naopak regranulovaný materiál má tu obrovskou výhodu, že
tvar částic je rovnocenný materiálu původnímu, a také lze u něj po přidání aditiv
(stabilizátory, plniva, maziva, barviva) zlepšit celkové užitné a zpracovatelské vlastnosti.
Ve své podstatě v sobě recyklace plastových odpadů, pomocí jednotlivých specifických
technologií, umožňuje předcházení vzniku dalších odpadů z plastů a následně i přípravu
upraveného plastu k dalšímu použití. Nicméně je nutné si uvědomit, že tyto dodatečné
technologie s sebou přináší řadu nevýhod, zejména vysoké náklady související s vysokou
energetickou náročností a s nutností dokonalého vysušení rozemletého odpadu. Materiál,
jakožto druhotná plastová surovina, prochází při zpracování rozdílnými fyzikálními
i chemickými procesy, což má za následek změny v jeho struktuře a složení. Tím pádem je
posléze zase nutné provádět chemické analýzy, které něco stojí.

Obrázek 8: Regranulát (De Vries Recycling)

Plastové odpady a výrobky lze zpracovávat samostatně nebo jako příměs
k originálnímu materiálu. Nejlepší je použití 20 % regenerátu do původní hmoty, čímž je
zaručeno, že se regenerát nevrátí k regeneraci více jak desetkrát. Je samozřejmě nutné
počítat s postupnou degradací materiálu a se změnou fyzikálně-mechanických vlastností.
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Výsledná kvalita závisí na typu polymeru, jeho aditivaci a způsobu původního zpracování.
Degradace je způsobena vlhkostí, teplotě vstřikování, typu stabilizátoru apod. Zjišťování
kvality se pak provádí pouze pomocí experimentů (Lenfeld, 2006).
Z materiálů, které lze dobře recyklovat můžeme zařadit termoplasty. Do této
skupiny patří mimo jiné PE, PS, PP či PVC, které lze v plastikářském průmyslu
zpracovávat dvojím způsobem. První je zhodnocení směsi odpadních plastů ve sběru nebo
směsi komunálního a průmyslového odpadu. Ve druhém případě je nutné rozdělit směsi
plastového odpadu na jednotlivé složky, což je podstatně složitější a finančně náročnější
proces (Kizlink, 2014).
Proces recyklace můžeme rozdělit do 3 základních způsobů recyklace:
a) Fyzikální recyklace
Cílem celého procesu fyzikální recyklace je přeměna plastového odpadu
ve výrobek, během něhož nedošlo ke vzniku žádné chemické reakce, která by mohl
ovlivnit recyklovaný materiál. V procesu převážejí mechanické technologie, kdy je
plastový odpad převeden do taveniny a následně ochlazen. Fyzikální recyklaci můžeme
dále dělit podle zpracované suroviny na:


primární mechanickou recyklaci - z jednodruhového plastového odpadu
získáváme výrobek stejné či podobné kvality, jako měl původní materiál,
zpracování probíhá nejčastěji nadrcením na jemnou frakci a posléze smísení
s čistým poprvé použitým plastem



sekundární mechanickou recyklaci - při této recyklaci získáváme výrobek
s vlastnostmi odlišnými od původního materiálu nebo výrobku, toho se využívá
u směsných plastových odpadů a méně kvalitních průmyslových plastových
odpadů - např PVC obsahuje celou řadu různých složek a příměsí, které nelze
oddělit, ale lze je recyklovat na produkty, u kterých toto směsné složení není
problematické (kabelky → výroba průmyslových podlahovin nebo kobercových
podkladů)
Dalším fyzikálním způsobem recyklace je rozpouštění, jenž je využito pro

plastové odpady znečištěné cizorodou příměsí, popř. když jde o směsné plasty s příměsí
jiných plastů. Typickým příkladem je oddělování PE a PS podle hustoty ve vodném
roztoku. Pro rozpouštění PVC plastů se používá vhodné rozpouštědlo na bázi
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metyletylketonu. Po rozpuštění se pomocí filtrace oddělí cizorodé příměsi a takovýto
vzniklý recyklát je vhodný pro další použití.
b) Chemická recyklace
Chemickou recyklaci tvoří technologické postupy, při kterých probíhají chemické
reakce. Celý proces je doprovázen zvýšenými teplotami, přítomností ale i nepřítomností
kyslíku a v některých případech přídavkem vodíku. Cílem je přeměna makromolekulárních
látek na nízkomolekulární sloučeniny. Toto tepelné štěpení probíhá u hydrogenace,
pyrolýzy (resp. depolymerizaci) a zplyňování. Získané frakce z těchto procesů bývají
využívány v petrochemickém průmyslu. Před samotnou úpravou musí být směsné plastové
odpady vytříděny (u odpadů obsahující chlor také rozředěny) a následně upravovány. Jinou
možností je tepelné odstranění halogenů v kapalné fázi, kdy je chlorovodík neutralizován,
popř. průmyslově využit. Klasický příklad je PVC, kdy se zpětně získávají chlorovodíky
a uhlovodíky (využity jako palivo).
Díky poměrně vysoké výhřevnosti lze plastové odpady (přesněji ty, které se nedají
zpracovat při recyklaci) využívat jako hodnotné zdroje energie, čehož se uplatňuje
v cementárnách, železárnách či spalovnách. Výhřevnost polymeru PE je 43,3 MJ/kg, PP 44
MJ/kg nebo PET 23 MJ/kg. PVC je svou výhřevností podobná dřevu či papíru (18-26
MJ/kg), avšak problémem je přítomnost již zmiňovaného chloru a tedy vzniku
chlorovodíku a dioxinů při spalování (Janoško, 2011).
Výrobky z recyklovaných odpadních plastů lze použít v mnoha odvětvích - od
obalového průmyslu (folie, přepravky), nábytkářství (židle, stoly, drobné předměty) až po
stavebnictví (obrubníky, desky proti hluku, okna z PVC, pražce, kostky, dlaždice apod.).
Zajímavý náhled ve využití recyklovaného plastu uvádí Pallmann (1991), který se ve své
studii zaměřil na použití odpadních plastů v betonu. V podstatě nahradil část kameniva
nadrceným plastem. Tím se snížila hmotnost betonu. Polymerový beton tvořený
z nenasycených polyesterů pryskyřice je vyroben na bázi recyklovaného PET a podle
autora může být využit při úpravě poškozených betonových povrchů, chodníku, mostů,
podlah apod. (Palmmann, 1991). Dnes již existují přísady do betonu s přídavkem
expandovaného polystyrenu) (Kizlink, 2014).
Zajímavý výzkum provedla společnost Dekonta a.s., jehož cílem byla studie
a porovnání alternativních technologických postupů při zpracování problémových
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průmyslových

a

komunálních

odpadů.

Zejména

šlo

o

zaměření

na

směsné

nerecyklovatelné plastové odpady. Průměrně je v ČR tohoto druhu odpadu vyprodukováno
okolo 200 tisíc tun, přičemž v drtivé většině případu dojde k jeho skládkování. Jeho
využívání ve velké míře ovlivňuje přítomnost škodlivých látek (zejména chloru).
V rámci výzkumu byla věnována pozornost snižování, či až eliminaci vzniku
dioxinů při spalování plastů a vznikajících spalin. Pro potřeby výzkumu byly provedeny
odběry vzorků z třídírny plastů ve Středočeském kraji, odkud je odpad svážen z okolních
měst a vesnic. Z přiváženého materiálu se ručně vytřídí PET, obaly drogistického zboží
a PE folie. Zbytek (35 - 46 %) z celkového množství směsného plastového odpadu je však
ve větší míře skládkován. Z výsledků analýzy vzorků vyplynulo, že u tohoto zbytku
dosahuje obsah spalitelného chloru od 1,3 do 2,2 %. Největší naměřená koncentrace chloru
pak dosahovala do 3,3 %.
Mezi možnosti, jak snižovat množství chloru ze směsného plastového dopadu je
odstranění podílu PVC v odpadu a to několika způsoby:
 gravitační rozdružování plastů ve statických kapalinách
Základem je přivedení směsi plastů do kapaliny s menší hustotou, než má měrná
hmotnost těžšího podílu plastů (PVC), ale zároveň větší hustotu, než má měrná hmotnost
lehčího podílu plastů (např. PE, PP nebo PS). Lehčí podíl pak vyplave na hladinu a naopak
těžší klesá ke dnu. Pro získání správné hustoty se přidávají různé koncentrace solí. Tato
metoda výrazně snižuje celkové množství PVC v plastových odpadech.
 rozdružování plastů na odstředivce
Tato metoda opět vychází z rozdílných specifických hmotností, avšak působením
odstředivých sil je celý proces ještě více zintenzivněn. Smyslem je tedy separace
jednotlivých složek při použití rozdružovacích kapalin s různou hustotou.
 rozdružování plastů v hydrocyklonech
A i v tomto případě je uplatňována separace na základě rozdílných hmotností.
Rozdružování probíhá v hydrocyklonu, což je nádoba kruhovitého průřezu válcovitého
(vrchní část) a kuželovitého (spodní část) tvaru. Do vrchní části je přiváděn rozemletý
plast, přičemž v hydrocyklonu dochází k rotačnímu pohybu a vzniku odstředivých sil. Tyto
síly působí na částice s nejvyšší měrnou hmotností a ty pak sedimentují u stěn, odkud jsou
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následně proudem gravitačně unášeny ke dnu s výpustí. Zbylé lehčí frakce jsou odváděny
otvorem ve vrchní části hydrocyklonu.
Výsledky zkoumání potvrzují, že pomocí fyzikálních postupů rozdružování lze
dosáhnout snížení koncentrace chloru až pod úroveň 0,5 %, což odpovídá i požadavkům
odběratelů (zejména cementárny). Avšak aby byl proces separace účinný je potřeba si
uvědomit řadu požadavků:
 zpracovávaný materiál musí být rozdrcen na požadovanou zrnitost (až 5 mm), což
v některých případech může přípravu plastového odpadu prodražit více, než samotný
proces separace
 vodu z procesu separace bude potřeba čistit, protože v ní mohou být přítomny
organické i anorganické látky uvolněné ze zpracovaných plastů
 separovaný plast je nutné před dalším zpracování odvodnit, což opět může ovlivnit
celkové provozní náklady (Kukačka et al., 2010).
Shrnutí kapitoly:
Výše

zmiňované

technologie

nakládání

s plastovým

odpadem

(praní,

odseparování, sušení, granulování apod.) vyžadují, aby byl takto vstupující plastový odpad
co nejvíce vytříděn. Člověk je proto rozhodujícím činitelem v celém tomto separačním
procesu. V Evropě existuje několik způsobů přetřídění a třídění plastových odpadů. Od
těch ručních, často lehčího PS nebo PET odpadu, až po zcela automatizovanou proceduru
separace. Zde se již používají magnetické separátory na kovy, drtiče, separátory kapalných
látek, spektrometrické, infračervené i laserové třídiče. Tyto moderní třídící linky jsou poté
schopny vytřídit zbytky z těchto technologií pro další výrobu.
Závěrem však musíme zmínit nejméně žádoucí formu nakládání s plastovými
odpady, kterou je skládkování. I když se podíl skládkování každoročně snižuje, stále se
tohoto způsobu odstranění využívá a ukládá se na skládky zhruba 33 % odpadních plastů.
Tento poměr odpovídá asi 10 milionům tun plastů v celkové hodnotě přesahující 8 milionů
EUR. V boji proti skládkování usiluje agentura Plastic Europe o dosažení nulového
množství skládkovaných odpadních plastů k roku 2020. Nicméně nynější postupný trend
snižování podílu skládkování k tomuto roku nebude jednoduché dodržet a stihnout
(Kizlink, 2014).
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3.3.2.4 Rizikové plasty
Ze zdravotního účinku na lidské zdraví jsou plasty hodnoceny ze širokého
hlediska - od relativně neškodných až po velmi toxické. Při posuzování zdravotních rizik
se přihlíží k tzv. patofyziologickým účinkům, mezi které můžeme řadit akutní toxicitu,
dráždivé účinky či karcinogenitu. Největším problémem je možné vyluhování plastů do
poživatin prostřednictvím obalových materiálů. Proto se při hodnocení hygienických
vlastností plastů využívá senzorických a mikrobiologických zkoušek (Janoško, 2011).
Je známo, že řada chemických látek, které se používají při výrobě plastů, jsou
toxické. Studie (Talsness, 2009) prokázaly, že tyto chemické látky jsou přítomny v lidské
populaci. I další studie potvrdili testováním na laboratorních zvířatech potencionální
nepříznivé účinky. Přítomnost ftalátů a BPA, jakožto i další přísady v plastech, situaci ještě
více zhoršují (Thompson, 2009).
Ftaláty se řadí do skupiny syntetických chemických látek odvozených od kyseliny
ftalové (estery kyseliny ftalové). V plastech nejsou ftaláty pevně vázány, přičemž se
snadno uvolňují a migrují do okolního prostředí. Jsou přítomny v mnoha předmětech
a výrobcích denní potřeby (hračky, kosmetika, obaly, textilie, stavební materiál). Ftalátům
jsou však přisuzovány zdravotní rizika ve formě poruchy hormonální rovnováhy
(endokrinní modulátory), což způsobuje poruchy reprodukce, snížení počtu spermií atd.
(Černá, 2013). Ftaláty se v drtivé většině případů používají jako změkčovadla polymerů
(zejména PVC), tím se zlepšuje jejich pružnost a zpracovatelnost. Nejproblematičtějším
zástupcem ftalátů je DEHP (Bis 2-etylexil ftalát), jenž se vyskytuje také v kosmetice.
Podle studie prováděných na zvířatech kromě již zmiňovaných účinků na pohlavní ústrojí,
dokumentují studie i další, např. poruchy funkce ledvin, jater, srdeční frekvence a krevního
tlaku. Ftaláty se z PVC vyplavují nebo vypařují - toto vylučované množství je závislé na:


procentním obsahu ftalátů v plastu (10 - 50 %)



teplotě a délce skladování



způsobu manipulace



obsahu lipidů15 usnadňující extrakci ftalátů z plastu

15

jsou přírodní látky rostlinného i živočišného původu, z chemického hlediska jde o estery vyšších
karboxylových kyselin
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V případě

regulace

oběhu

a

výskytu

těchto

látek

v plastech,

bylo

u 6 nejproblematičtějších ftalátů zakázána a omezována jejich výroba (zejména a hračky
a výrobky pro děti do 3 let) Evropskou komisí prostřednictvím rozhodnutí 1998/81/ES.
DEHP je pak podle směrnice 2003/15/EHS o kosmetických výrobcích „zařazen na černou
listinu karcinogenních, mutagenních a reprotoxických látek“ (Šuta, 2007).
BPA - bisfenol A je průmyslová chemikálie, která se používá při výrobě plastů
a epoxidových pryskyřic. Bisfenolu se přisuzuje ovlivňování hormonálního i imunitního
systému člověka. BPA je polykarbonát a hojně se vyskytuje v kojeneckých lahvích,
barelech na vodu apod. Proto se nejvíce debatuje o účincích BPA na děti a kojící matky
(Martin, 2012). Bisfenol se začal masivně využívat od 50. let minulého století. Kromě již
zmíněného, jej můžeme najít v nátěrech, kancelářských potřebách, elektronice, CD a DVD
nosičích nebo také v zubních plombách. Mnoho vypracovaných studií poukazuje na vážná
zdravotní rizika související s rakovinou varlat, prsu, prostaty či nárůst výskytu diabetu
a dalších chorob. Nejzávažnější obavy vzbuzují účinky na děti a novorozence, jejichž
organismy ještě nemají vyvinutou schopnost tuto látku rychle odstranit ze svého těla tak
jako dospělí jedinci. S regulací přišla jako první Kanada, která zakázala kojenecké lahve
a další kojenecké příslušenství. Kanadu následovalo několik státu USA. V Evropě
reagovalo Dánsko, následně Francie, Švédsko a Rakousko. Nicméně v roce 2015 vydal
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědeckou zprávu o bezpečnosti bisfenolu
A, z nichž vyplývá, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele. Výsledné naměřené
expozice ze všech zdrojů jsou velmi nízké, a dokonce nižší než je bezpečnostní limit. Při
hodnocení byl stanoven tzv. bezpečnostní limit (akceptovatelný denní příjem), přičemž
experti dospěli k závěru, že bisfenol A nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Dokonce
vznikají určité tlaky vedoucí ke zrušení zákazu užívání těchto látek v plastech. Není tedy
jednoduché se v celé záležitosti orientovat, když na jedné straně řada odborníků poukazuje
na velmi nebezpečné působení na zdraví lidí, na straně druhé jde o v podstatě bezpečnou
látku, která nepůsobí žádné zdravotní účinky (Pokoj, 2010), (PlasticEurope, EFSA, 2015).
Pro úplnost jenom doplňme, že řízení zdravotních rizik je upraveno evropskou
legislativou, zejména pak nařízením 10/2011/EU o materiálech a předmětech z plastů
určených pro styk s potravinami a nařízení 282/2008/ES o materiálech a předmětech
z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č.
2023/2006 (Volf, 2011).
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3.4 Vývoj produkce komunálních odpadů do budoucna
Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024, který byl
zpracován ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Masarykovou univerzitou
v Brně,

prognózuje

vývoj

produkce

komunálních

odpadů,

vycházející

jednak

z historických trendů produkce komunálních odpadů a nakládání s nimi, tak i z prognóz
ekonomicky státu, cílů evropské legislativy a všech ostatních relevantních údajů týkajících
se oblasti odpadového hospodářství.
Prognóza je zpracována v desetiletém horizontu (2013 - 2024) a to pro komunální
odpady (skupina 20 od všech subjektů a 15 01 ze systému obcí nebo skupina 20 pouze
z obcí a 15 01 ze systému obcí), směsné komunální odpady (celkově od všech subjektů
nebo ze systému obcí), biologicky rozložitelné komunální odpady, materiálově využitelné
komunální odpady (plasty, papír, sklo, textil, kovy a jiné) a nebezpečné složky
komunálních odpadů (rozpouštědla, detergenty, oleje, tuky apod.) Jako zdroj dat slouží
Informační systém odpadového hospodářství (ISOH), přičemž samotná prognóza vychází
z matematického modelování (více viz Hřebíček et al., 2010).
Výsledky dat:


komunální odpady - od všech subjektů (KO)
Celková produkce odpovídá přibližně konstantnímu trendu produkce komunálních

odpadů v obcích a celkovým mírným poklesem (cca. 2,3 %) produkce k roku 2024.

Graf 8: Celková produkce KO v ČR (POH: 2015 - 2024)
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směsné komunální odpady - od všech subjektů (SKO)
V případě těchto odpadů lze spatřovat klesající trend ovlivněný především

poklesem produkce směsného komunálního odpadu v obcích. K roku 2024 lze očekávat
pokles produkce o zhruba 5,1 % vůči roku 2013. Tento pokles tedy odpovídá tendencím
snižování produkce směsného komunálního odpadu a připravovaným prevenčním
přístupům.

Graf 9: Celková produkce SKO v ČR (POH: 2013 - 2024)



biologicky rozložitelné komunální odpady - od všech subjektů (BRKO)
I zde lze pozorovat tendenční pokles produkce. Pokles je způsoben vlivem

schválených prevenčních opatření při předcházení vzniku odpadů (např. díky komunitnímu
kompostování), jenž vede k celkovému snížení BRKO v komunálních odpadech.

Graf 10: Celková produkce BRKO v ČR (POH. 20136 - 2024)
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materiálově využitelné složky komunálních odpadů - od všech subjektů (MVO)
Prognóza je významně ovlivněna podílem materiálově využitelných odpadů ze

směsného komunálního odpadu, jehož produkce k roku 2024 klesá. Výsledkem je tedy
nevýznamná oscilace produkce materiálově využitelných složek komunálního odpadu.

Graf 11: Celková produkce MVO v ČR (POH: 2013 - 2024)



nebezpečné složky komunálních odpadů - od všech subjektů (NO KO)
Výsledky jsou ve větší míře ovlivněny velkou neurčitostí, nicméně celkově lze

pozorovat

rostoucí

trend

nebezpečných

složek

komunálních

odpadů

v obcích,

kdy můžeme očekávat až 30 % nárůst k roku 2024, vůči roku 2013. Avšak vzhledem
k celkovému podílu NO v KO na celkové produkci KO není tento růst nikterak významný.

Graf 12: Celková produkce NO KO v ČR (POH: 2013 - 2024)
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Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2013 - 2024 si klade několik
významných cílů v oblasti komunálních odpadů. Prioritní je zachovat, podporovat
a rozvíjet samostatný komoditní sběr surovin (plasty, sklo, papír, kovy a další), podporovat
oddělitelný sběr využitelných odpadů v obcích, zavést sběr využitelných složek
komunálního odpadu, povinnost obcí dodržovat hierarchii nakládání s odpady, rozvíjet
environmentálně, ekonomicky i sociálně odpovědné technologie zpracování komunálních
odpadů, ale i úpravu směsného komunálního odpadu tříděním, jenž je doplňkem při jejich
dalším materiálovým a energetickým využitím. Pro směsný komunální odpad je dále
prioritním cílem (po separaci využitelných složek) energetické využívání v zařízeních
k tomu určených a tím významným způsobem omezit jeho skládkování.
Pokud jde o konečné prognózy při nakládání s komunálními odpady, výhledy
ukazují snižující se podíl skládkování a naopak zvyšující se význam energetického využití
a kompostování (POH ČR: 2013 - 2024).

Graf 13: Prognóza nákladní s KO v ČR (POH: 2013 - 2024)
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4

Energetické zpracování komunálních odpadů
Při posuzování vhodnosti jednotlivých způsobů využívání vzniklých odpadů hraje

bezesporu nejvýznamnější roli ochrana lidského zdraví následovaná ohranou životního
prostředí. Vedle předcházení vzniku odpadů či snížení množství skládkování je využití
surovin a energie z odpadů cílem každého moderního odpadového hospodářství. Současné
druhy energetického využití odpadů v sobě zahrnují široké množství jednotlivých
technologií se společným cílem, a to účinně omezovat množství a přítomnost odpadů
(i nebezpečných) a zároveň nahrazovat výrobu energií z fosilních paliv. Zatímco úspěšnost
recyklace či kompostování je do jisté míry závislé na tržních podmínkách pro vzniklé
produkty, u energetického využití obsahu odpadu je omezeno pouze poptávkou po tepelné
energii a úrovni výkupních cen (Kůrka et al., 2007), (Bilík et al., 2010).
Zákon o odpadech definuje energetické využití odpadů jako „použití odpadů
hlavně způsobem obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu
nebo jiným způsobem k výrobě energie“ (zákon 185/2001 Sb., o odpadech). Některé
odpady však nelze ekonomicky ani technicky recyklovat. Jedním z nich je právě směsný
komunální odpad, u nějž je materiálové využití problematické. Avšak separovaný
zbytkový směsný komunální odpad je stále hodnotnou surovinou. Tento odpad již není
možné dále materiálově recyklovat, nemusí však být odstraňován v podobě skládkování,
nýbrž energeticky využit. A právě v případě směsného komunálního odpadu představuje
energetické využívání odpadů ekonomicky i ekologicky nejpřijatelnější způsob nakládání
s odpady. Ze studií vyplývá, že materiálově nevyužitelný komunální odpad by mohl
v České republice nahradit zhruba 2 miliony tun hnědého uhlí (MŽP, 2013). Ve své
podstatě můžeme říci, že je odpad obnovitelný zdroj energie, neboť neustále přibývá
a obnovuje se. Šejvl (2013) jde v představě ekvivalentu odpadu za uhlí ještě výše. Každý
rok přibývá v České republice v přepočteném energetickém ekvivalentu zhruba 3 miliony
tun hnědého uhlí ve formě plastů, papíru a dalších spalitelných odpadů. Bohužel také
konstatuje, že z těžko pochopitelných důvodů se preferuje třídění odpadů, i když je
nakonec většina vytříděných složek stejně ukládána na skládky (Šejvl, 2013).
Energetické využívání (častěji také termické metody) zpracování odpadů
představují technologie, které dokáží působit na odpadní látku teplotou přesahující mez její
chemické stability. Do této skupiny řadíme tři nejvýznamnější termické technologie:
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spalování, zplyňování a pyrolýzu. Smyslem těchto technologií je, že se mění původně
nebezpečné látky v hořlavých odpadech na do jisté míry neškodné produkty. Při těchto
procesech samozřejmě vznikají i vedlejší produkty zejména pevného a kapalného
skupenství (Fiedor, 2012). Tepelné zpracování odpadů představuje také jednu z možností
hygienického zneškodnění odpadů spojený s výrazným snížením jeho objemu. Díky svému
složení se komunální odpady musí termicky zpracovávat při vyšších teplotách, aby došlo
k rozložení přítomných toxických látek a nemohlo tak dojít k jejich úniku do životního
prostředí (Fečko et al., 2010).
Spalovny odpadů (nebo také zařízení pro odstraňování odpadů) tvoří důležitý
prvek odpadového hospodářství a lze očekávat i jejich vývoj do budoucnosti. V kontextu
odstraňování odpadů jde na jedné straně o kontrolovaný tepelný rozklad, na straně druhé
o optimální využití energie obsažené v odpadu. Je však nutné si uvědomit i další méně
pozitivní faktory související se spalováním. Podle Kizlinka (2014) se zbytečně spaluje i to,
co by mohlo být ještě jiným způsobem využito (např. recyklací), dále dovoz komunálního
odpadu z větších vzdáleností do spaloven (v České republice máme 3 spalovny
komunálního odpadu - Praha, Brno, Liberec) prodražuje provoz a zvyšuje emise CO2,
a také, že tyto spalovny jsou již předimenzovány a spalují 10 % celkové produkce KO.
Nicméně ve své podstatě jsou spalovny komunálního odpadu druhotné energetické zdroje
a do budoucna je potřeba s těmito zařízeními stále počítat (Kizlink, 2014).
Za energetické využití odpadů můžeme považovat mimo jiné:


přímé spalování neupravených komunálních odpadů ve spalovnách
komunálních

odpadů,

komunálních

spoluspalování

odpadů

vytříděných

v klasických

a

upravených

energetických

zdrojích

(při mechanicko-biologické úpravě odpadů), spoluspalování a zároveň
materiálové

využití

alternativních

paliv

a

některých

odpadů

v cementárnách

2017



zplyňování



pyrolýza



a další (např. anaerobní digesce) (Bilík et al., 2010)
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4.1 Spalování
Pojem spalování (incinerace) je definován v zákoně o odpadech (§ 22 a 23).
Zvláštní ustanovení pro spalování odpadů:
§ 22
(1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy
o ochraně ovzduší a o hospodaření s energií
(2) Technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečného
odpadu ve spalovnách stanoví ministerstvo vyhláškou
§ 23
(1) Spalování odpadu ve spalovně komunálních odpadů, která dosahuje vysokého stupně
energetické účinnosti, se považuje za využívání odpadů způsobem uvedeným pod kódem R1
v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Výše požadované energetické účinnosti a vzorec pro její
výpočet je uveden v příloze č. 12 k tomuto zákonu (R1 - Využití odpadu způsobem
obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie)
(2) Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky spalování uvedené v odstavci 1,
jsou zařízeními k odstraňování odpadů (zákon 185/2001 Sb., o odpadech)
Vysoký stupeň energetické náročnosti je v odpadové legislativě novinkou.
Představuje podmínky pro vydání povolení k energetickému využití odpadů zařízením,
které spalují odpady. Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/2008/ES
o odpadech (jde pouze o pevné komunální odpady), se toto povolení uděluje těm
zařízením, jejíž energetická účinnost se rovná nebo převyšuje hodnoty, které jsou uvedeny
v příloze zákona (Bilík et al., 2010).
Podle zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší se tepelným zpracováním odpadu
rozumí „oxidaci odpadu nebo jeho zpracování jiným termickým procesem, včetně
spalování vzniklých látek, pokud by tím mohlo dojít k vyšší úrovni znečišťování oproti
spálení odpovídajícího množství zemního plynu o stejném energetickém obsahu“ (§2 odst.
o) zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). Tato terminologie by měla vymezit od
běžných spaloven technická zařízení, jako je např. pyrolýzní technologie, jenž se zcela
zásadně odlišují jak po stránce technické, tak i svým vlivem na životní prostředí. Dále
zákon definuje spalovnu jako „stacionární zdroj určený k tepelnému zpracování odpadu,
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jehož hlavním účelem není výroba energie ani jiných produktů, a jakýkoliv stacionární
zdroj, ve kterém více než 40 % tepla vzniká tepelným zpracováním nebezpečného odpadu
nebo ve kterém se tepelně zpracovává neupravený směsný komunální odpad“ (§2 odst. p)
zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). Ať už je tedy odpad spalován ve spalovně
odpadů (popř. spoluspalován) s cílem jeho odstranění nebo energetické využití, musí být
zpracováván pouze v takových zařízeních, ve kterých je toto zpracování výslovně
povoleno a je následně vydáno krajským úřadem. Mimo režim tepelného zpracování
odpadů lze spalovat pouze biomasu (resp. odpady na bázi biomasy) nebo rostlinné odpady
z lesnictví či zemědělství (Tomášková, 2013).
Spalování lze považovat za neoddělitelnou součást odpadového hospodářství. Je
to kontrolovaný proces exotermického slučování hořlavých složek odpadů s kyslíkem za
stechiometrických či mírně nadstechiometrických podmínek. Jinými slovy jde o řízené
hoření odpadů za vysokých teplot při stechiometrickém nebo vyšším obsahu kyslíku. Při
procesu se spalitelné podíly přeměňují na méně či více stabilní sloučeniny (oxidy uhlíku,
síry, dusíku nebo vodu). Pokud jsou v odpadních materiálech přítomny sloučeniny chloru,
může vznikat v menší míře plynný chlor, chlorovodík či chlorované deriváty uhlovodíků.
Obdobně je to se sloučeninami fluoru (Fečko et al., 2010), (Richter, 2004).
Odpad, resp. komunální odpad, je jako palivo dosti výhřevný, ale jeho složení
a celková struktura velmi kolísá. Odpad obsahuje vysoký podíl popelovin a nebezpečných
látek. Složení se odvíjí také podle toho, odkud je svážen (sídliště, rodinné domy, obce,
vesnice) a v jakém ročním období. V létě a na podzim se zvyšuje podíl biologicky
rozložitelného komunálního odpadu (vyšší konzumace ovoce a zeleniny), což zvyšuje
vlhkost odpadu, v zimě je to zase vyšší obsah hořlavých látek (obaloviny, dřevo). Tyto
výkyvy pak mají za následek změny ve výhřevnosti komunálního odpadu.
Tab. 2 Základní vlastnosti komunálního odpadu (Baláš, 2014)
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Spalováním komunálních odpadů zmenšujeme prostor, který by tento odpad
zabíral. Po termické reakci ve spalovně se objem sníží na zhruba 10 % a zároveň se sníží
hmotnost na 25 %. Pro srovnání, z 1 kg hnědého uhlí vznikne přibližně 1,4 kWh elektrické
energie (13 GJ tepelné energie), z 1 kg spáleného komunálního odpadu vznikne 0,75 kWh
elektřiny (7 GJ tepla). Jde sice o přibližná čísla, ale spálením 1 tuny odpadu se ušetří 0,6
tuny hnědého uhlí. Je však důležité, aby byla spalovna součástí centrálního zásobování
teplem.
Tab. 3 Výhřevnost jednotlivých složek komunálního odpadu (Baláš, 2014)

Z následující tabulky č. 4 vyplývají skutečnosti o náročnosti celého procesu
spalování. Už jenom samotné nároky kladené na kotel spalovny (jeho regulace a provoz),
způsob homogenizace paliva a samozřejmě přítomnost nebezpečných látek jako je síra,
fluor, chlor, polychlorované bifenyly či těžké kovy. Tímto se dostáváme na další
významnou oblast a to na proces čištění spalin, stabilizaci a neutralizaci vystupujících
produktů spalování (Baláš, 2014).
Tab. 4: Složení komunálního odpadu dle BREF (v sušině) (Baláš, 2014)
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Odpad můžeme považovat za palivo v případech, kdy přihlédneme k jeho
specifickým vlastnostem. Aby mohlo dojít k účinnému spalovacímu procesu, musí být
splněny odpovídající kritéria pro hoření. V případě nízké výhřevnosti odpadu se často musí
používat i přídavného paliva. Samotná kvalita paliva je pak dána třemi hlavními
hodnotami, a to obsahem hořlavin, popelovin a vody. Palivo je tedy schopné hoření jen
tehdy, když má dostatečný obsah hořlavin (Kuraš et al., 2008).
4.1.1 Technologie spalování
Spalování patří mezi hygienicky nejúčelnější způsob odstranění odpadů. Správný
způsob spalování vyžaduje:


dostatek spalovacího vzduchu - jelikož je složení odpadů různorodé, vyžaduje se, aby
byl zajištěn přebytek kyslíku (1,5 - 2 násobný přebytek stechiometrického kyslíku)
za každých podmínek



dostatek tepla - správné množství tepla umožňuje rychlé zahřátí odpadu na zápalnou
teplotu16 (250 - 400 °C)



dostatečnou teplotu hoření - teplota při spalování komunálního odpadu musí být vždy
vyšší než 850 °C, nikdy však menší než 800 °C, tím je zaručeno dokonalé vyhoření
všech složek odpadu



dostatečného zdržení spalin v pásmu vysokých teplot
V první fázi dochází k vysušení odpadů při styku s rozžhavenými spalinami

a zdiva pece (teploty od 50 do 150 °C). V další fázi za vyšších teplot v důsledku
rozkladných procesů vznikají těkavé látky a po následném jejich vznícení vzniká plamen.
Tuhý materiál je pak postupně odplyňován a po dosažení zápalné teploty spalován (1 000
až 1 2000 °C). Vždy by se však mělo spalovat pouze to množství odpadů, které nelze
využit jako druhotnou surovinu. Procesem spalování se odstraňují odpady tuhé, tekuté
i plynné (Kuraš et al., 2008), (Fiedor, 2012), (Kreníková, 1999).
4.1.2 Typy spalovacích kotlů
Účinné spalování je zabezpečeno pomocí několika typů ohnišť a návazných
parních kotlů:
1) Roštové pece
16

zápalná teplota představuje minimální teplotu, při které dochází ke spontánnímu hoření odpadu
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Prvním typem jsou roštové pece s pohyblivými nebo nepohyblivými rošty. Jde
o diskontinuální jednoduchou vsázkovou pec, jejíž konstrukční řešení umožňují, aby
vyhořelý popel propadal otvory roštů až do zásobníku, kde je dále veden k dalšímu
zpracování.

Obrázek 9: Jednoduché schéma roštového kotle (Skála, 2016)

Rošty tedy umožňují spalování jakéhokoliv typu tuhého odpadu (zejména
komunální odpady). Rošt je tvořen nosnou plochou s otvory pro přívod spalovacího
vzduchu. Správná konstrukce roštu umožňuje:


přivádět odpovídající množství spalovacího vzduchu



dokonalé vyhoření odpadu



možnost odvodu tuhých zbytků

Mezi výhodu u pohyblivých roštů je možnost pohybu odpadu v prostoru pece.
Pohyblivý rošt umožňuje promíchávání odpadu, což je nutné pro dokonalé spálení
(spalovací teploty okolo 800 - 900 °C) (Kuraš et al., 2008), (Kreníková, 1999).
2) Rotační pece
Rotační pec je vyzděný válec s mírným sklonem (zhruba 7 °) zajišťující
promíchávání odpadu, jenž umožňuje lépe dosáhnout rovnoměrného hoření i vyšších
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teplot. Je vhodná pro spalování tuhého, tekutého i pastovitého odpadu. Při hoření v rotační
peci je teplo předáváno pomocí kondukce žhavé vyzdívky na odpadové lože. Tím dochází
k zahřívání odkryté části vyzdívky, která pak akumuluje teplo a předává jej odpadům. Díky
pomalého

rotačního

pohybu

dochází

také

k významnějšímu

styku

hořlaviny

s okysličovadlem (Fiedor, 2012), (Kreníková, 1999).

Obrázek 10: Schéma pohybu odpadu v rotační peci (Fiedor, 2012)

Teplo přiváděné na odpad tedy můžeme rozdělit do tří možných způsobů přenosu:


sáláním - působením jak na odpad samotný, tak i odkrytou část vyzdívky
(teploty při spalování v rozmezí 1 100 °C až 1 200 °C)



sdílením tepla ze spalin na odpad



a již zmiňovaným vedením tepla z horké vyzdívky do odpadového lože

Výhodou u těchto pecí je dosažení vysoké spalovací teploty a různé variability
spalování. Některé rotační pece lze sestavit na různé spalovací jednotky a tím umožnit
spalovat několik druhů odpadů. Kupříkladu komunální nebo průmyslové odpady spolu
s nemocničním, či zbytky z kompostování, kaly z čistíren odpadních vod apod. Tohoto se
nejlépe využívá v případech, kdy není zajištěn přísun vhodného jednodruhového odpadu
v potřebném množství (Kuraš et al., 2008), (Kreníková, 1999).
3) Fluidní pece
Do stále širšího povědomí se dostávají různé typy a konstrukce fluidních
spalovacích pecí a topenišť. Smyslem fluidního spalování je rozdrcení odpadu na
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požadovanou zrnitost (frakci) a jeho následné rozvíření ve spalovacím prostoru. Tím dojde
ke vzniku fluidní vrstvy, ke zvětšení reakčního povrchu a velmi intenzivnímu spalování
v celé vrstvě odpadového lože.

Obrázek 11 Schéma pece s fluidní vrstvou (Skála, 2016)

Zpracování odpadů ve fluidní vrstvě patří mezi významné technologie díky
dobrým přenosům tepla, homogennímu spalování a schopnosti docílit vysokých
pracovních teplot. Rozeznáváme dva typy fluidních spalovacích zařízení:


spalování v rychle cirkulujícím fluidním loži



spalování odpadních paliv v atmosférických fluidních kotlích (Kreníková,
1999)

Při spalování kapalných průmyslových odpadů se využívá rozemletého nebo
kapalného odpadu spolu s rozemletým uhlím, jakožto tzv. stabilizační palivo. Teploty při
samotném spalování dosahují 800 až 1 000 °C (Kuraš et al., 2008).
4) Muflové pece
Muflové pece se používají pro zneškodňování zdravotnických odpadů, odpadů
z ropných produktů, zbytkových barev, laků, rozpouštědel nebo odpadů z plastů. Jde
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o bezroštové pece, kde se odpad ukládá na nístěj tvaru vany nebo na keramickou desku
v provedení vaničky, do níž je odpad dávkován vrchním vhozem nebo skrze vhazovací
šachtu. Ve spalovacím prostoru je umístěn hlavní hořák, který současně spaluje kapalné
odpady. Muflová pec funguje periodicky, znamená to, že odpad je zavážen do zchladlé
prázdné pece, posléze se pec uzavře a zahřívá na požadovanou teplotu stabilizačním
hořákem. Vzniklé spaliny jsou vedeny do dohořívací komory, kde dochází k dohořívání
nespálených částeček pomocí přídavného hořáku spolu se sekundárním spalovacím
vzduchem. Teploty dosahují 800 až 1200 °C (Oral, 2014), Fries, 2008).
5) Etážové pece
Etážové pece mají tvar stojatého válce rozděleného do několika etáží ze
žáruvzdorné vyzdívky. Osu pece tvoří chlazená hřídel opatřená několika rameny
zasahujícími do jednotlivých etáží. Na ramena jsou připevněny lopatky ze žáruvzdorné
litiny, díky kterým odpad postupuje v etážích střídavě od obvodu ke středu, kde opět
propadává na níže umístěnou etáž. Tím je zajištěna dlouhá doba prostupu odpadu
a kvalitního zpracování, neboť ve vrchní části dochází k sušení odpadu, ve střední části ke
spalování a v dolní zase ke chlazení zbytků ze spalování (popel).

Obrázek 12: Etážová pec s fluidním spalovacím zařízením (Oral, 2014)
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Často bývá etážová pec kombinována s pecí s fluidní vrstvou, tak jak nám
ilustruje obrázek 12. V tomto případě je horní etáž využívána pro sušení a ohřev odpadu,
spodní část je tvořena fluidní pecí, do které odpadávají odpady z horních etáží. Spalovací
vzduch je přiváděn zespodu, naopak spaliny jsou odváděny v horní části. Teploty dosahují
800 až 900 °C (Oral, 2014).
4.1.3 Produkty spalování
V jednotlivých fázích spalovacího procesu dochází k tvorbě vedlejších produktů.
Tyto sekundární zbytky je potřeba bezpečně zpracovat, popř. skládkovat. Kvalita tuhého
zbytku po jakémkoliv termickém zpracování odpadu patří mezi základní ekologické
faktory určující vhodnost daného procesu.
Rozlišujeme:
a) tuhé zbytky ze spalovacího procesu:
 tuhé zbytky - škvára, struska, popel nebo polokoks
Tyto zbytky lze považovat za hlavní produkty spalování. Tento tuhý zbytek pokud
není slinutý, představuje při skládkování nebezpečí ve smyslu možnosti výluhu kovových
iontů do životního prostředí. Proto se musí provést protavení strusky a tím zamezit
vyluhovatelnosti. Pro získání nespálených železných kovů využívají spalovny magnetické
separátory, kdy se takto získané kovy dále zpracovávají v metalurgii při výrobě surového
železa. Zajímavé studie přináší Kikuchi (2001) a Shih a kol. (2003), kteří studovali
možnosti použití popela ze spalování komunálního odpadu při výrobě cementu. Popel ze
spalování totiž obsahuje mimo jiné i volné vápno. Toho se využívá jako aktivní přísady při
výrobě portlandského cementu. Jde tedy o ekonomický i ekologicky přínos při
odstraňování zbytků ze spalování komunálního odpadu.
 tuhé zbytky z odprášení spalin
Tuhé podíly z odprášení spalin představují mnohem větší riziko než hlavní tuhý
zbytek. Popílek (prachové částice) odstraněný ze spalin je velice nebezpečný. Tato
nebezpečnost spočívá ve schopnosti absorbovat dioxiny (PCDD a PCDF), těžké kovy
a rtuť. Popílek je považován za nebezpečný odpad a musí být zneškodňován na
zabezpečených skládkách nebezpečného odpadu. Před jeho uložením je zpravidla
upravován solidifikací, resp. cementací, čímž dochází k zamezení vyluhovatelnosti částic
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do prostředí. Možnost použití popílku ve stavebnictví přináší Xue Y (2009), který ve své
studii poukazuje na aplikaci popílku jakožto náhradu jemného kameniva či minerálního
plniva při výrobě asfaltu. Ve studii jsou srovnány dva typy asfaltových směsí, přičemž
v jedné z nich byl přidán právě popílek. Samotné výsledky jsou doloženy z jednotlivých
testování mechanických vlastností obou směsí. Nicméně produkty ze spalování nacházejí
uplatnění jako příměsi v mnoha dalších stavebních materiálech (beton, pórobeton apod.)
(Xue Y., 2009).
 tuhé zbytky a kaly vznikající při čištění spalin a technologických vod
V případě procesu odsiřování obvykle tyto zbytky nejsou nebezpečným odpadem,
přičemž k jejich fixaci dochází prostřednictvím sádry (energosádrovec) (Kreníková, 1999).
b) plynné produkty ze spalovacího procesu
Kromě tuhých zbytků vznikají také kyselé plynné produkty. Podle složení
spalovaných odpadů zde řadíme zejména SO2, SO3, HCL a HF, kdy je nejdůležitější
dosáhnout jejich neutralizace. Mezi základní procesy čištění kyselých složek řadíme
procesy suché, polosuché a mokré.
Suché čištění spalin spočívá v dávkování alkalického sorbentu v práškovém stavu
přímo do odpadu nebo do horkých spalin. Reakcí tohoto sorbentu s kyselými složkami
vznikají neutrální prachové částice, jejichž odloučení je provedeno pomocí filtru nebo
elektrofiltru.
Polosuché metody využívají kapalné alkalické aditivum (vápenné mléko), jenž je
dávkováno do spalin. Vlastní teplo spalin způsobuje odpaření vody a výsledný neutrální
produkt odsiření se nachází v suchém stavu.
Mokré metody patří mezi nejúčinnější procesy odsiřování. Princip spočívá ve
sprchování spalin oběhovou vodou, čímž dochází k neutralizaci HCL a HF (ve vodě
rozpustné), složky jako SO2 a SO3 se ze spalin vypírají právě oběhovou vodou
alkalizovanou vápenným mlékem. Do jisté míry však může být problém se vznikajícím
neutrálním produktem (energosádrovec) a jeho dalším zpracováním. Další nevýhodou je
i zbylá odpadní voda vznikající po odvodnění neutrálních produktů. Obecně odpadní vody
ve spalovnách odpadů vznikají při chlazení tuhého zbytku a při čištění spalin. Tato voda
má vysoký obsah soli těžkých kovů a dalších stopových prvků (rtuť, olovo, nikl apod.)
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Proces čištění v sobě často zahrnuje dávkování vápenného mléka určeného pro neutralizaci
vod a srážecího činidla (polyelektrolit) sloužící k vysrážení solí těžkých kovů. Vyčištěná
voda je pak ještě dále upravována a neutralizována (Fiedor, 2012).
Kromě kyselých složek se setkáváme s dalším problémem, a to s emisemi oxidů
dusíku. Pro snižování zátěže těchto škodlivin slouží denitrifikační metody. Příkladem jedné
z metod denitrifikace je reakce NOx s plynným čpavkem (selektivní katalytická redukce),
kdy je výstupem z reakce dusík. Reakce probíhá při teplotách přesahující 300 °C na
katalyzátoru (Lapčík, 2011). U nekatalytických metod se nejčastěji vstřikuje amoniak nebo
jeho vodný roztok přímo do spalovacího prostoru při teplotách okolo 790 - 890 °C (Fiedor,
2012). Složení spalin ze spalování komunálního odpadu se samozřejmě liší od spalin
tvořených ve zdrojích spalující tuhá paliva. Složení těchto spalin se odvíjí od složení
odpadu. Snižování obsahu NOx lze také i úpravou spalovacího procesu (obsah NOx
ovlivňuje teplota a množství vzduchu).
Nejvýznamnější problém týkající se spaloven je produkce toxických látek,
přesněji dioxinů, patřící do skupiny polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů
(PCDD/PCDF). Jde o vysoce toxické organické látky nebezpečné i ve stopových
koncentracích. Dlouhodobé působení na organismus negativně ovlivňuje imunitní
a nervový systém, reprodukční funkce i poruchy metabolismu. Díky svým fyzikálněchemickým vlastnostem se řadí mezi perzistentní organické polutanty17. Jejich důležitou
vlastností je sorpce na povrchu pevných částic a jen pozvolné podléhání rozkladu.
Odstraňování dioxinů lze pomocí aktivního uhlí na pevném filtračním loži nebo pomocí
adsorpčního textilního filtru. Adsorpce probíhá při teplotě 150 - 200 °C s dobou působení
alespoň 2 sekundy. Filtry zároveň umožňují zachytit i zbytky prachu, těžkých kovů, oxidů
síry a chlorovodík (Kreníková, 1999), (Fiedor, 2012).
Baloch (2014) popisuje odstraňování dioxinů pomocí tzv. dedioxinových
katalyzátorů (SCR Dediox) používaných v Zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO)
Praha Malešice. Metoda odstraňování chlorovaných dioxinů spočívá v katalytické oxidaci,
kdy dochází na povrchu katalyzátoru k oxidačnímu štěpení dioxinů až na vodu, oxid
uhličitý a chlorovodík, jakožto konečné produkty. Vznikající množství chlorovodíku je

17

POP´s - jsou látky dlouhodobě setrvávající v prostředí, kromě dioxinů to jsou polychlorované bifenyly,
DDT apod.
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neutralizováno v mokrém stupni čištění spalin. Katalyzátory mají děrovanou strukturu
a jsou uloženy na 4 patrech o rozloze 41 268 m2.

Obrázek 13: Struktura katalyzátoru Dediox v ZEVO Malešice (Baloch, 2014)

Díky oxidu vanadu a wolframu na nosiči oxidu titanu v keramice probíhá oxidace
dioxinů již při teplotách 150 - 220 °C (bez těchto složek a katalyzátoru se dioxiny
rozkládají až od 850 °C). Výhodou oproti filtraci a adsorpci je, že se jedná o bezodpadovou
technologii šetrnou k životnímu prostředí bez nutnosti použití finančních nákladů na
likvidaci nebezpečných odpadů. Autor bilancuje a popisuje, že v 1 kg komunálního odpadu
je obsaženo průměrně 55 ng PCDD/F. Před spuštěním katalyzátoru činí zlomek dioxinů
vypouštěných v plynných emisích zhruba 0,8 % vstupního množství. Po zavedení
katalyzátoru se toto množství snížilo na 0,2 %. Zbytek emitovaných dioxinů (zhruba 70 %)
je zachycen na aktivním uhlí v popílku. Dalších 20 % je termicky a katalyticky rozloženo.
Zbylých 10 % dioxinů je emitováno do škváry. Kromě již zmíněných výhod má však tato
technologie řadu negativních hledisek, zejména pokud jde provozní problémy typu
tlakových ztrát vedoucí až k odstavení linky, investičně i provozně nákladný provoz či
v celku malý přínos k celkové bilanci dioxinů v ovzduší. Avšak i sebemenší přínos ve
snížení emisí je přínosem. Dedioxinová technologie je od roku 2010 rozšířena i o provoz
o SCR DeNox s rekuperací tepla ze spalin. Takto získaná tepelná energie je využita zpět
u obou katalyzátorů pro ohřev spalin a teplé vody. V ZEVO Malešice se používá pro
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snižování podílu NOx jak selektivní nekatalytická redukce s použitím močoviny, tak
i katalytická redukce s využitím 25 % amoniaku (Baloch, 2014).

Obrázek 14: Schéma ZEVO Praha s vyznačením umístění katalyzátoru Dediox a DeNox (Baloch, 2014)

Často můžeme slýchávat mnoho argumentů týkajících se produkce nebezpečných
emisí ze spaloven odpadů, popř. zařízení pro energetické využití odpadů. Je potřeba si však
uvědomit, že spalovna odpadů je hned po spalování zemního plynu nejčistším výrobcem
tepelné energie (nebereme v úvahu alternativní a obnovitelné zdroje energií) Docent Bébar
z VUT v Brně provedl srovnání různých typů energetických zařízení na výrobu tepla
a srovnal jejich produkci emisí škodlivin do ovzduší. Jde o přepočet na jednotku
vyrobeného tepla a jednotku vyrobené elektrické energie. Výsledky se však vztahují pouze
k výrobě tepla, neboť pro zmíněnou argumentaci mají význam právě změny imisní situace
v místních teplárnách nebo kotelnách na klasická paliva než při porovnání produkce tepla
ze spalovny. Mimoto samotná studie porovnání, které zařízení má větší dopad do životního
prostředí, musí zohlednit různou výhřevnost paliva i různou průměrnou účinnost jeho
přeměny na energii v jednotlivých zařízeních. A také samotné sledování parametrů
produkce škodlivin a porovnání emisí významně ovlivňuje celou studii, neboť u těchto
zařízení (teplárny, kotelny) se nesleduje rozsah škodlivin v takovém rozsahu, jako
u spaloven, resp. zařízeních pro energetické využití odpadu. A pokud už má docházet
k takovémuto měření, výsledné parametry nejsou často ani veřejně dostupné. Proto se
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měření zaměřilo pouze na škodliviny, u kterých existují zákonné limity, přičemž při
výpočtu se nevycházelo z reálných měření, ale ze zákonných limitů (Procházka, 2010).
Pozn.: studie byla zpracována v r. 2010, kdy platilo staré NV č. 354/2002 Sb., kterým se
stanoví emisní limity a další podmínky spalování odpadu, nový zákon 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, toto nařízení ruší (nyní platí vyhl. č. 415/2012 Sb.). Avšak pro srovnání
jednotlivých emisí z různých zdrojů je to postačující, jde pouze o ilustrační srovnání.
Tab. 5: Porovnání množství sledování látek produkovaných při výrobě tepla vztažené na 1 MWh vyrobeného tepla
(Procházka 2010)

pozn.: LHV - výhřevnost paliva

Z tabulky 5 nás výsledné údaje asi nepřekvapí. V produkci škodlivin je na tom
nejlépe spalování zemního plynu. V ostatních případech je ale spalovna daleko za
ostatními i z důvodu přísných emisních limitů a vysoké účinnosti čištění spalin. V případě
dalších škodlivin, jako jsou právě dioxiny, je vhodné si ujasnit data z celkové produkce
dioxinů v České republice. Ta se odhadují na zhruba 1 kg za rok. Z toho asi 175 g připadá
na lidskou činnost (což je 17,5 %). Zbytek vzniká důsledkem požárů a jiných přírodních
dějů. Z celkové antropogenní produkce dioxinů vyprodukuje spalovna komunálních
odpadů pouze 0,1 %. Důvodem těchto minimálních hodnot jsou vysoké spalovací teploty
a zejména pak důkladné čištění spalin, které dokáží drtivou většinu dioxinů odstranit
(v závislosti na způsobu čištění a typu dioxinu). Naopak při porovnání s produkcí škodlivin
v domácích topeništích, kde o čištění spalin ani nelze uvažovat, připadá cca 8 % produkce
dioxinů. U elektráren a tepláren jsou to necelá 2 %. Autor článku popisuje i takovou
kuriozitu, že každoroční novoroční ohňostroje vyprodukují daleko větší množství dioxinů,
než samotná spalovna za celý rok. Je až zarážející, že nad tímto faktem se nikdo zatím
nepozastavil (Zajíček, 2010).
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4.1.4 Tuhé alternativní palivo - TAP
Norma ČSN EN 15359 stanovuje klasifikační systém pro tuhá alternativní paliva.
TAP jsou vyrobena z odpadů neklasifikovaných jako odpady nebezpečné. Jedná se
o vstupní odpady z výroby, tuhé komunální odpady, průmyslové odpady, odpady ze
staveb, demolic, čistírenské kaly apod. (ČSN EN 15359, 2012).
Obecně pod pojmem alternativní paliva rozeznáváme z technického hlediska
kapalná a tuhá paliva, která se připravují z odpadů jejich mechanickou, chemickou či
tepelnou úpravou, a jsou následně využívána v technologiích s vysokou spotřebou energií
a v energetice. Odpad se tedy stává po této úpravě obchodní komoditou. Nicméně musí
platit pro tyto paliva odpovídající technologické požadavky. Alternativní paliva jsou
výhřevné látky se stálým chemickým složením, heterogenní, připravené mechanickou
úpravou a změnou fyzikálních, případně i chemických vlastností vybraných spalitelných
odpadů (Schneiderová, 2003). Technologií pro výrobu TAP je celá řada, avšak výsledné
složení je různorodé. Vyráběny jsou jak z organických, anorganických tak i syntetických
složek, jakými jsou plasty (PE, PP, PS apod.), textil, bavlna, dřevo, papíry, obalové
kompozity a tuhé komunální a průmyslové odpady (Buryan, 2015).
Evropská legislativa si vytýčila dva hlavní cíle. Zaprvé snížit množství biologicky
rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a za druhé snížit množství
komunálních odpadů ukládaných na skládky (viz kap. 3.2.1.). Ministerstvo životního
prostředí si pak ještě klade za cíl odklonit k roku 2020 zhruba 1 milion tun směsného
komunálního odpadu od skládek a následně k roku 2024, resp. 2025, zcela vyloučit
skládkování. Jednou z možností, jak těchto cílů dosáhnout, je zpracování komunálních
odpadů pomocí technologie mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) se spoluspalováním
produkovaného tuhého alternativního paliva (kromě jiného i zvýšení potenciálu
energetického využití komunálních odpadů v ZEVO).
Mechanicko-biologická úprava není považována za technologii na využití
komunálních odpadů, ale pouze na jejich úpravu. Při této úpravě dochází k procesům
drcení, sítování a separace, kdy vzniká vytříděná spalitelná frakce označovaná jako tuhé
alternativní palivo TAP, v angličtině SRF - soil recovered fuel, popř. RFD - refuse derived
fuels. Takto vzniklé palivo je jedním z pilířů této technologie. Pomocí MBÚ lze oddělit

2017

65

Ing. Tomáš Nimráček: Posuzování vlivů pyrolýzních metod energetického využití
komunálního odpadu na životní prostředí
i další segmenty, např. využitelné magnetické a nemagnetické kovy či biologický výstup
z technologie (Dvořáček, 2009).
Využívání TAP, jakožto paliva z odpadů, dochází v ČR pouze v cementářských
provozech. V testování je však spoluspalování na klasických energetických zdrojích
u vybraných elektráren. Schéma celého procesu MBÚ je znázorněn na obrázku č. 15, kdy
jde o typické schéma materiálových toků vstupujících a vystupujících, včetně navazujících
procesů využití TAP v cementárnách nebo energetice a odstranění zbytkové frakce (Ernst
& Young, 2015).

Obrázek 15: Schéma MBÚ při využití TAP (Ernst & Young, 2015)

V zemích, kde je technologie MBÚ dlouhodobě využívána (Německo, Rakousko),
se produkce paliv z této technologie dělí do dvou základních skupin:
TAP kvality A
Z hlediska mechanických vlastností, i s přihlédnutím na obsah nežádoucích látek,
se jedná o kvalitní materiál. Při výrobě tohoto typu jsou upřednostněny i další
technologické úpravy - např. separace pneumatická či balistická, drcení, odstraňování látek
obsahující chlor, apod. Výhodou tohoto paliva je také možnost spoluspalování na většině
typů elektrárenských uhelných kotlů a v cementárnách.
TAP kvality B
Jsou paliva, která byla podrobena základní technologické úpravě (sítování,
separace kovů apod.). Ve většině případů jde o alternativní palivo připomínající svým
charakterem klasický odpad. Nejčastěji se tento materiál spaluje ve spalovnách odpadů,
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monozdrojích či v kotlích. V ostatních spalovacích zdrojích je jeho využití omezeno
mechanickými vlastnostmi i určitým obsahem nežádoucích látek.
Tab. 6: Porovnání obou paliv TAP (Dvořáček, 2009)

Problémem však zůstává dlouhodobý nezájem provozovatelů spalovacích zařízení
o spoluspalování TAP z MBÚ. Začněme u legislativy, ta totiž požaduje spalování TAP
v režimu spoluspalování odpadů, kdy je nutné kontinuální měření emisí, což přináší značné
ekonomické a provozní náklady. Legislativa v této oblasti vychází ze směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Pro cementárny uvedeny
konkrétní mezní hodnoty emisních limitů, jenž se přibližují úrovni emisí pro přímé
energetické využití odpadů. Česká legislativa řeší tuto problematiku konkrétně ve
vyhlášce 415/2012 Sb., kterou se stanoví specifické emisní limity pro stacionární zdroje
tepelně zpracovávající odpad nebo palivo z odpadů (odpovídající ČSN EN 15357)
společně s palivem, a to jiné než spalovny odpadů a cementářské rotační pece (bod 2.2.,
část I přílohy č. 4). Kromě legislativy spoluspalování znamená i změny Integrovaného
povolení18 na zdroj, což opět může přinášet negativní skutečnosti ve vztahu k veřejnosti či
státní správě. Existují i problémy s dodržením kvality TAP na vstupu do zařízení
s ohledem na obsah chloru. Ten se pohybuje v rozmezí 0,5 - 1,2 %, což je 1 000 - krát více,
než obsahuje klasická biomasa. Tyto i mnohé další negativa ovlivňují provozovatele při
rozhodování o použití případných investic do úprav technologie, zejména pak pro čištění
spalin. I samotná cena klasických fosilních paliv je důvodem tohoto nezájmu (Dvořáček,
2009), (Havelka, 2013).

18

integrované povolení je základem IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) pro vybranou
průmyslovou a zemědělskou činnost stanovenou v české legislativě zákonem 76/2002 Sb., o integrované
prevenci, jenž vydává příslušný krajský úřad nebo \ministerstvo životního prostředí. Je založeno na
preventivních přístupech k životnímu prostředí prostřednictvím tzv. nejlepších dostupných technik (BAT Best Available Techniques), které jsou stanoveny v referenčních dokumentech (BREF)

2017

67

Ing. Tomáš Nimráček: Posuzování vlivů pyrolýzních metod energetického využití
komunálního odpadu na životní prostředí
Součástí evropské legislativy jsou i tzv. „end of waste“ kritéria, která umožňují
vyčlenit některé materiály z režimu odpadů. Produkce TAP se tato problematika týká
nejvýrazněji v Itálii, kde vznikla vyhláška obsahující kritéria end of waste vztažená na
produkci paliv z odpadů. Mezi základní požadavky vyhláška řadí:


zjišťování celkového vlivu na životní prostředí, trh a odpadové hospodářství



způsob skladování a manipulace paliv z odpadů



původ odpadů



kontrola celého procesu



a registraci k REACH19 (Ernst & Young, 2015)
Podle Dvořáčka (2009) existuje v České republice reálný potenciál rozvoje MBÚ

při produkci TAP, avšak omezujícím faktorem jsou některé legislativní mezery
a nedostatky, které je třeba ještě dořešit (kvalita TAP, výstupy z MBÚ apod.). Technologie
MBÚ může představovat vhodné zařízení pro snížení množství komunálních odpadů
ukládaných na skládky zejména pro aplikace do 100 000 tun odpadu ročně, ve vazbě na
spoluspalovací zdroje (Dvořáček, 2009).
Je tedy úprava SKO s výrobou paliv výhodnější než přímé spalování SKO? Tuto
otázku si klade Petr Bielan s OZO Ostrava s.r.o. v časopise Odpadové fórum: „Na tuto
otázku nelze dát jednoznačnou odpovědět bez znalosti místních podmínek a zejména plánu
umístění nových technologií“. Technologie na vytřídění SKO má tu výhodu, že po
vytřídění se transportují jen ty oddělené frakce SKO, pro které existuje využití. Následně
pak mají tato upravená paliva na výstupech dlouhodobě garantované vlastnosti, což je pro
teplárny jeden z důležitých faktorů. Naproti tomu výhřevnost SKO se v průběhu let mění,
současné složení SKO může být za 10 let úplně jiné. Plán odpadového hospodářství počítá
jak se zvýšením materiálového využití, tak i s výstavbou zařízení pro energetické využití
odpadů a i s výrobou paliv z vytříděných komunálních odpadů, byť tedy jen jako
doplňková činnost. Nicméně ambiciózní cíl vše takto splnit do roku 2020, resp. 2024, bude
velmi obtížné. Náklady na třídění jsou spojeny s vysokými investičními i provozními
náklady, jenž mohou v některých případech i převyšovat využití odpadu v ZEVO. Proto se
jeví mechanické třídění SKO jako přijatelné i nákladově a v kombinaci se separovaným
19

registrace REACH ((registrace, evaluace (hodnocení), autorizace (povolování) a omezování chemických
látek)) se týká chemických látek vyráběných v EU nebo do ní dovážených v množství větším než 1 tuna
ročně s cílem ochrany lidského zdraví a životního prostředí
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sběrem u občanů by mohlo dojít ke zvýšení materiálového využití komunálních odpadů.
Je potřeba si říci, že zavádět do praxe nové inovativní technologie vyžaduje vyčíslení nejen
ekonomických nákladů, ale i dopadů na občana. Investování v České republice na velké
projekty v odpadech je rizikové a může se stát, že i samotný Plán odpadového hospodářství
skončí jen jako další neproveditelná studie (Bielan, 2015).

4.2 Zplyňování
Zatímco při spalování dochází k přeměně zpracovávaného materiálu pouze na
energii tepelnou, při zplyňování nebo pyrolýze dochází ke vzniku energeticky využitelných
produktů a rovněž ke vzniku nových forem chemické energie vázané na tuhé, kapalné
a plynné produkty. A právě zplyňování či pyrolýza jsou alternativy, ve kterých využití
odpadů obsahující uhlíkaté sloučeniny nebo biogenní prvky odpovídá hierarchii nakládání
s odpady ve smyslu jeho energetického využití. Tyto procesy jsou charakterizovány
nedokonalou přeměnou vstupních uhlíkatých látek na produkty oxidačních a rozkladných
reakcí.
V případě přeměny vedoucí k vytvoření konečného oxidačního uhlíkatého
produktu mluvíme o technologii přímého spalování, jejímž cílem je přeměna výchozích
materiálů na finální oxidační produkty (CO2, H2 a nespalitelné zbytky). V případě
nedokonalé oxidace či rozkladu jsou výstupem produkty nedokonalé oxidace (H2, CO
atd.), lehčí uhlovodíky, kyslíkaté organické sloučeniny v plynném nebo kapalném stavu a
vysokomolekulární látky koksového charakteru. Produkty tohoto rozkladu jsou dále
schopny následných oxidačních reakcí, což je ku prospěchu při získávání dalších energií
či paliv (petrochemie - uhlovodíkové frakce a paliva).
Zásadním rozdílem mezi dokonalou a nedokonalou oxidací je tedy dán
stechiometrickým množstvím přiváděného kyslíku do reakčního prostoru. Proces
zplyňování probíhá za přítomnosti kyslíku, avšak v podstechiometrickém množství.
Přeměny při zplyňování zahrnují jak exotermickou, tak i endotermickou reakci.
Exotermické pochody vedou k tvorbě konečných oxidačních produktů a reakcím dodávají
část, popřípadě veškeré teplo určené pro průběh endotermických pochodů. Jestliže je
použit plyn s vysokým obsahem kyslíku, lze dosahovat teplot do 1 200 - 200 °C, přičemž
v těchto případech dochází k velmi účinné destrukci a zbytky po rozkladu odchází
v polotekutém stavu (Ernst & Young, 2015).
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Obrázek 16: Srovnání dokonalé a nedokonalé oxidace (Ernst & Young, 2015)

Zplyňování odpadu (gasifikace) definuje Fiedor (2012) jako „řízený tepelný
rozklad odpadních látek při teplotách nad 800 °C za podstechiometrického obsahu kyslíku
v reakčním prostoru, směřující k přeměně uhlíkatých materiálů na plynné hořlavé látky
požadovaného složení“ (Fiedor, 2012). Mluvíme tedy o termochemické přeměně
uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn
pomocí zplyňovacích medií (kyslík, nebo přehřátá vodní pára či oxid uhličitý) a tepla. Jde
o vysoce endotermickou reakci (Lapčík et al., 2014). Výstupem je pak plyn obsahující:


výhřevné složky - metan, oxid uhelnatý, vodík a další



doprovodné složky - oxid uhličitý, voda, dusík



znečišťující složky - prach, dehet, sloučeniny síry, chloru a další (Pohořelý
et al., 2010)

4.2.1 Historie zplyňování
Impulsem pro objevení principů zplyňování byl objev uvolňování plynů při suché
destilaci uhlí a dřeva datované ze 17. století. První patent zabývající se technologii
zplyňování, byl udělen v roce 1788 Robertu Gardnerovi, avšak praktické použití získaného
plynu se datuje až k roku 1792, kdy byl tento plyn použit při osvětlení domu.
Rok 1861 pak přinesl realizaci prvního zplyňovacího reaktoru bratří Siemensů.
19. století přineslo další rozvoj jednotlivých zařízení (např. fluidní zplyňování reaktor nebo
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reaktor s unášivým proudem). V období 2 světové války došlo k rozšíření technologie ve
formě mobilních zplyňovacích reaktorů určených pro pohon dopravních prostředků hlavně
kvůli nedostatku klasických fosilních paliv. V období po ukončení války, i díky dobré
dostupnosti ropy, se význam zplyňování snížil a ani ropná krize výrazný vývoj
nenastartovala. Výjimkou však byly vyspělé země, kde vývoj v menší míře stále
pokračoval a vlastně stále pokračuje (Peer et al., 2016).
4.2.2 Fáze procesu zplyňování
Zplyňovací proces se skládá z celé řady reakcí, které mohou probíhat postupně
nebo souběžně. Jde celkem o 4 fáze, přičemž samotné procesy může ovlivňovat obsah
vlhkosti v odpadu, doba setrvání odpadu v reaktoru či provozní tlak a provozní teplota
reaktoru.

Obrázek 17: Reakce probíhající při zplyňování (Peer et al., 2016).

a) sušení: cílem sušení je ohřev materiálu a současně odpaření vázané vody. Sušení
probíhá při teplotách do 200°C a vypařovaná voda může reagovat v redukčním
pásmu nebo je odváděna ve vyrobeném plynu.
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b) pyrolýza: je tepelný rozklad materiálu bez přítomnosti oxidačním medií. Při tomto
procesu vznikají pevné, kapalné a plynné produkty, jejichž vznik ovlivňuje
chemické složení odpadu a samotné podmínky pyrolýzy. Proces probíhá při
teplotách 300 - 500°C, kdy dochází k suché destilaci (štěpení řetězců
vysokomolekulárních organických látek na plynné a kapalné organické produkty
a polokoks) a posléze při teplotách 500 - 700°C se produkty suché destilace dále
štěpí na plynné látky jako je vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a metan.
c) oxidace: v oblasti přívodu zplyňovacího media se nachází pásmo oxidace, kdy je
teplo

vzniklé

exotermickou

reakcí

dodáváno

pro

endotermickou

reakci

zplyňovacího procesu.
d) redukce: v této fázi je redukcí oxidu uhličitého na oxid uhelnatý a vodní páry na
vodík (heterogenní reakce vodního plynu) a současně i uhlíku s vodíkem za vzniku
metanu, získáváno plynné palivo. Reakce již probíhá bez přítomnosti kyslíku.
Výsledný plyn je složen z oxidu uhelnatého, vodíku a metanu a dále vodní páry,
oxidu uhličitého a dusíku (Peer et al., 2016).
Teplo potřebné pro proces zplyňování je získáváno buďto přímo (hořením oxidací části materiálu) nebo nepřímo (dodávání tepla z okolního prostředí).
Při přímém zplyňování, nebo také tzv. autotermním zplyňování, musí být do
reaktoru přiváděn kyslík, aby mohlo dojít k požadovaným exotermním reakcím. V řadě
případů je použit kyslík, což způsobuje naředění produkovaného plynu dusíkem a současně
snížení obsahu výhřevných složek (výhřevnost je okolo 2,5 - 8,0 MJ/m3). Tomuto naředění
lze předejít použitím čistého kyslíku, což však způsobí navýšení provozních nákladů na
výrobu požadovaného plynu.
Nepřímé zplyňování, tzv. alotermní zplyňování, je charakterizováno vyšší
výhřevností (do 14 MJ/m3) i širším uplatněním produkovaného plynu. Nevýhodou je ale
nutnost zajistit dostatečné množství tepla. To je přiváděno do reaktoru prostřednictvím
předehřevu zplyňovacího media (nejčastěji vodní pára) a paliva nebo sáláním ze stěn
reaktoru (Pohořelý et al., 2010).
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Obrázek 18: Druhy zplyňování (Honus, 2010)

Následující obrázek 19 představuje teplotní podmínky při zpracování odpadů
v rámci zplyňování a spalování.

Obrázek 19: Teplota a přebytek vzduchu při zplyňování a spalování (Ernst & Young, 2015)

Uvažujeme odpad o průměrné výhřevnosti 10 MJ/kg (což je zhruba výhřevnost
komunálních odpadů) při použití různého množství spalovacího vzduchu potřebného pro
úplné spálení. Nejvyšší teplota je dosažena při stechiometrickém poměru vzduchu k palivu.
Tato teplota odpovídá tzv. adiabatické teplotě spalování, která je v daném případě
1 700 °C. Nicméně takto vysoké teploty neumožňují provoz běžných spalovacích zařízení.
Proto je v případě spalování komunálních odpadů ve spalovací komoře instalován
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trubkový teplosměnný systém pro výrobu páry, díky němuž dochází k určitému snížení
teploty spalin. V rámci zplyňování (levá část obrázku) je reakce charakterizována
podstechiometrickým množstvím kyslíku. Podle teplotního režimu se může proces
zplyňování uskutečnit i za teplot nižších (od 650 do 900 °C, resp. až 2 000 °C).
U plazmového zplyňování se provozní teploty v elektrickém oblouku šplhají až
k 10 000 °C (Ernst & Young, 2015).
4.2.3 Zplyňovací reaktory
Obecně lze rozlišit zplyňovací procesy z hlediska technologické koncepce, resp.
typu reaktoru, ve kterém probíhá vlastní reakce zpracovávané suroviny, a z hlediska
pracovního režimu. Protože pro průběh procesu zplyňování je důležitá přítomnost
oxidačních medií a jeho rozptyl k povrchu částic zpracovávané suroviny, je potřeba, aby
konstrukční řešení daného reaktoru zajistilo pokud možno co nejlepší rovnoměrné
rozptýlení oxidačního plynu. Dále je podmínkou, aby se při přeměně nedokonalého
spalování nevytvářela lokální centra s nadbytkem kyslíku, neboť to může způsobit zvýšení
lokální teploty a zároveň snížení výtěžků produktu. Tomuto se zabrání vhodným
stupňovitým přívodem plynu do lože (Ernst & Young, 2015).
Zplyňovací reaktory jsou navrženy, zkonstruovány a testovány v různých
provedeních tak, aby zajistily požadovaný tlak a výkon. Reaktory můžeme dělit podle
různých hledisek:


podle konstrukce
o reaktory s pevným ložem - protiproudé, souproudé, s křížovým tokem
o reaktory s fluidním ložem
o s unášeným proudem



podle zplyňovacího media
o parní
o kyslíkové
o vzduchové



podle tlaku v reaktoru
o atmosférické
o tlakové (Peer et al., 2016)
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4.2.3.1 Reaktory s pevným ložem
Reaktory s pevným ložem patří mezi nejčastěji používaný typ zplyňovacího
reaktoru. Tyto reaktory mají reakční zónu podepřenou roštem, přičemž palivo bývá
dávkováno shora a zplyňovací medium prochází reaktorem ve stejném směru jako palivo
(souproudé reaktory), ve směru opačném (protiproudé reaktory) nebo ve směru kolmém
k palivu (reaktory s křížovým tokem). Častým problémem těchto reaktorů je klenbování
vrstvy paliva, což má za následek tvorbu plynu o proměnlivém složení. Většinou tedy
produkují nízkovýhřevný plyn v autotermním režimu. Výhodou je jejich jednoduchá
konstrukce a robustnost, naopak nevýhodou je omezení ve výkonu a v požadavcích na tvar
a složení paliva (Pohořelý et al., 2010)
a) protiproudý reaktor
Tento reaktor je z technického hlediska nejjednodušší. Palivo je přiváděno do
reaktoru z horní části, přičemž se pohybuje směrem dolů. Zplyňovací medium je přiváděno
ve spodní části. Vzniklý plyn prostupuje jednotlivými zónami a předává své teplo a tím se
ochlazuje pod teplotu 250 °C, zároveň pohlcuje pyrolýzní produkty a vodní páru.
Umožňuje zplyňovat materiál s vyšším obsahem vody (až 30 %), avšak proces je
doprovázen vyšším obsahem dehtových látek a pyrolýzních produktů v plynu (Peer et al.,
2016).

Obrázek 20: Protiproudý reaktor (Honus, 2010)
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b) souproudý reaktor
Vyráběný plyn proudí stejným směrem jako palivo, přičemž samotné palivo je
přiváděno opět z vrchní části reaktoru a zplyňovací medium ze shora nebo z boku.
Procesní zóny jsou stejné jako v protiproudém reaktoru, avšak sestavené v jiném pořadí.
Vyšší teplota produkovaného plynu způsobená průchodem přes redukční zónu, a také vyšší
obsah prachových částic v plynu spolu s vyšší citlivostí na vlhkost, způsobují řadu
nevýhod tohoto reaktoru (Peer et al., 2016).

Obrázek 21: Souproudý reaktor (Honus, 2010)

c) reaktor s křížovým tokem
Teploty při zplyňování v tomto druhu reaktoru dosahují až 1 500 °C, což může
velmi silně ovlivnit odolnost konstrukčního materiálu reaktoru. Zplyňovací médium proudí
kolmo k dávkovanému palivu. Výsledný plyn lze snáze vyčistit (cyklon, filtr). Reaktor je
navržen pouze pro zplyňování dřevěného uhlí a je velmi náchylný na jeho kvalitu.
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Obrázek 22: Reaktor s křížovým tokem (Honus, 2010)

4.2.3.2 Reaktory s fluidním ložem
Principem fluidního zplyňování je „probublávání“ vrstvy zrnitého materiálu
zplyňovacím mediem. Zplyňovací medium je přiváděno do reaktoru pod velkou rychlostí,
což způsobí, že jednotlivé částice se dostanou do vznosu a celá vrstva materiálu má
vlastnosti podobné kapalině (tzv. fluidace). Vznikající intenzivní promíchávání způsobuje
výborné vedení tepla s rovnoměrným složením. Na rozdíl od reaktorů s pevným ložem
probíhají všechny procesy (pyrolýza, oxidace a redukce) současně. Teploty v průměru
dosahují 700 - 900 °C. Vyšší teploty snižují množství dehtu v plynu, což je velmi výhodné.
Avšak překročením teploty měknutí popela dochází ke zvětšování objemů a hmotnosti
částic, což způsobí slepení vrstvy a provozní problémy. Je proto důležité sledovat teploty
procesu.
Díky rychlého promíchávání fluidní vrstvy lze využívat i větší objemy materiálu
s různým složením i vyšším obsahem popela. Fluidní reaktory můžeme dělit podle
rychlosti proudění na:

2017



reaktory se stacionární fluidní vrstvou (rychlost proudění je od 0,5 do 3 m/s)



reaktory s cirkulující vrstvou (rychlost 3 - 10 m/s) (Pohořelý et al., 2010)
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Obrázek 23: Reaktory s fluidní vrstvou (Pohořelý et al., 2010)

4.2.3.3

Reaktory s unášeným proudem
Charakteristické pro reaktory s unášeným (unášivým) proudem je jemně

rozemleté palivo, které je vnášeno pod velkou rychlostí do reaktoru, kde se zplyňuje při
teplotách 1 200 až 2 000 °C. Vznikající popel se taví a odtéká ve formě strusky z reaktoru.
Palivo je často přiváděno ve směsi s dusíkem nebo ve formě uhelného kalu připomínající
kaši. Výhodou jsou vysoké teploty a tedy i nízký obsah dehtů výsledného plynu (Peer
et al., 2016).

Obrázek 24: Reaktor s unášivým ložem (Honus, 2010)
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4.2.3.4 Konvenční zplyňování odpadů
Typickým příkladem jednostupňového konvenčního zplyňování je technologie
Energos, která energeticky využívá neupravený zbytkový komunální odpad i průmyslový
odpad. Cílem je zplyňování odpadů s výrobou elektrické energie a tepla. Odpad je
zplyňován na roštu, který je koncipován jako horizontální, pohyblivý a samotné
zplyňování probíhá při teplotách okolo 900 °C. Získávaný plyn má klasické složení (14 %
CO, 5 % H2, 4 % CH4 ). Po čištění je posléze energeticky využit pro výrobu páry v parním
kotli nebo pro výrobu tepla, eventuálně i výroby elektrické energie v kogenerační jednotce.
V našem případě jde o výrobu energie z primárně získaného energoplynu prostřednictvím
parního cyklu. Spaliny jsou v reaktoru vychlazeny a následně po přidání mletého vápence
a aktivního uhlí zbaveny nežádoucích škodlivin a příměsí.
Samostatnou skupinu tvoří technologické řešení kombinující pyrolýzní rozklad
s bezprostředně

navazujícím

zplyňováním

vzniklých

produktů

v jednom

celku

(kombinované zplyňování). Jedním z představitelů této technologie je řešení Termoselect,
kdy po pyrolýzním rozkladu (teploty 450 °C) předupravené suroviny na těkavé produkty
a koksový zbytek, se vznikající uvolněné teplo použije pro zplynovací stupeň, přičemž
teploty dosahují až 1 300 °C. Kalorický obsah vzniklých produktů je pak využit pro výrobu
přebytečné páry (Ernst & Young, 2015).
Wu a Williams (2010) zkoumali ve své studii dvoustupňové katalytické parní
zplyňování plastového odpadu pocházejícího z komunálních odpadů. Výstupem je výroba
vodíku. Autoři zkoumali teplotu zplyňování, reakci katalyzátoru a celkové složení plynu.
I další studie He, Xiao a kol., (2009) je zaměřená na zkoumání tvorby syntézního plynu při
zplyňování polyetylenu u komunálního odpadu. Předmětem zájmu byl vliv teploty
v reaktoru na výtěžek plynu, samotné složení syntézního plynu i výsledná výhřevnost.
Výsledkem bylo, že největší výtěžnost vyprodukovaného plynu (H2 a CO) je dosahována
při teplotách okolo 900 °C. Následně takto získaný plyn je podroben zkouškám jakožto
pohonná hmota pro plynové generátory.
Jak již bylo řečeno, při zplyňování dochází k tvorbě dehtů. Jednou z možností, jak
snížit jeho celkový obsah dehtu ve vyprodukovaném plynu je použití přírodního olivínu20.
Mastellone (2008) a Arena (2009) popisují využití olivínu při zplyňování recyklovaného
20

olivín je minerál s proměnlivým podílem hořčíku a železa, jenž má uplatnění ve stavebnictví, chemii nebo
při výrobě hnojiv
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polyetylenu ve fluidním zplyňovači. Olivín byl vedle křemičitého písku použit jako
materiál lože v reaktoru. Výsledky prokazují, že olivín funguje jako vynikající redukční
činidlo a významně tak zlepšuje kvalitu vyprodukovaného plynu (výsledný nižší obsah
dehtu). Umožňuje zvýšit i celkovou výtěžnost vodíku a syntézního plynu.
4.2.4 Plazmové zplyňování komunálních odpadů
Vysokoteplotní (plazmové) zplyňování představují relativně samostatnou skupinu
zplyňovacích procesů. Převážná většina komerčně fungujících jednotek je postavena
v Japonsku, Americe a Evropě. Přesto je plazmové zplyňování považováno za velmi
perspektivní technologii spočívající v rychlém rozkladu zpracovávaného materiálu
v elektrickém oblouku při extrémně vysokých teplotách, kdy je vstupní odpad rozložen na
velmi jednoduché molekuly, přičemž vystupující vedlejší produkty (hořlavý plyn a inertní
struska) lze komerčně využívat (Ernst & Young, 2015), (Moustakas et al., 2005).
Výstupní anorganické podíly odpadu vytvářejí v reaktoru strusku v tekutém stavu,
jenž je ze spodní části odváděna a zchlazena. Vzniká skelná struska (vitrifikát), která je
následně uložena na skládku. Výstupní organické podíly odpadu jsou podrobeny
pyrolytickému rozkladu, kdy vznikají plynné směsi s vysokým obsahem oxidu uhelnatého
a vodíku. Generovaný plyn je chlazen v kotli na výrobu přehřáté páry a posléze využit pro
výrobu elektrické energie v kogenerační jednotce. Samozřejmostí je několikanásobné
čištění plynu k dosažení požadované jakosti. Takto vyčištění plyn může být zpracován
v petrochemickém průmyslu pro výrobu metanolu, uhlovodíku či jako plynné palivo. Tím,
že jsou v reaktoru dosahovány extrémně vysoké teploty, dosahuje složení výsledného
plynu nízkých hodnot rozložitelných látek, včetně skupiny látek perzistentních
organických polutantů a dioxinů. Výjimku mohou tvořit oxidy dusíku, jejichž tvorbu právě
vysoké teploty podněcují. Proto je účelné, aby čistící linka byla obohacena o stupeň
katalytické redukce NOx (Ernst & Young, 2015).
4.2.4.1 Princip plazmového zplyňování
Vstupní surovinu tvoří komunální odpady, bioodpady, kaly z čistíren odpadních
vod nebo i nebezpečný odpad. Odpad je upravován na požadované parametry pomocí
drcení, granulování a sušení, aby byla vytvořena homogenní směs. Takto vzniklá směs je
dávkována do reaktoru. Mezi grafitovými elektrodami se vytváří elektrický oblouk.
Současně je do reaktoru přiváděn plyn (vzduch, argon, dusík), který se v elektrickém poli

2017

80

Ing. Tomáš Nimráček: Posuzování vlivů pyrolýzních metod energetického využití
komunálního odpadu na životní prostředí
transformuje na plazmu21. Teploty v reaktoru dosahují od 2 000 do 10 000 °C (Molek,
2015).

Obrázek 25: Schéma plazmového zplyňovacího reaktoru - Millenium Technologies (Horčík, 2016)

4.2.4.2 Rizika plazmového zplyňování
Relativně nová technologie zpracování odpadů pomocí plazmového zplyňování
řeší dvě hlavní otázky. První je ekonomika provozu a celková návratnost technologie,
druhá pak dopady plazmového zplyňování na životní prostředí a zdraví lidí.
Bezesporu nejvhodnější materiály, na které lze uplatnit tuto technologii, jsou
směsné komunální odpady a čistírenské kaly produkované z čistíren odpadních vod.
Za současného tlaku Evropské unie a celkového vývoje odpadového hospodářství přináší
určitě významný posun, nicméně existuje řada názorů, které se významně odlišují. Na
jedné straně odborníci přisuzují plazmové technologii vysokou energetickou náročnost
a obrovské provozní náklady. Dokládají to i řadou příkladů ze zahraničí, kdy některé
společnosti ukončily zpracovávání odpadů touto technologií - např. Kanada - Ottawa společnost Plasco Energy Group, která spustila ambiciózní projekt na zpracování 150 tun
odpadů denně, záhy tuto činnost ukončila z důvodu finančních problémů. Na druhou stranu
je potřeba nastínit, že např. Japonsko lze považovat za jeden z příkladů. Ve městě
Utashiana se touto technologií zpracuje denně na 220 tun odpadů (Havel, 2009), (Molek,
21

plazma je vysoce ionizovaný plyn složený z iontů a elektronů, jenž vznikl odtržením elektronů
z elektronového obalu atomů plynu, jedná se o „čtvrté“ skupenství hmoty
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2015). Výsledky úspěšného zavedení plazmového zplyňování čistírenských kalů dokládá
i studie z Islandu. Zde zpracovávají 250 tun odpadních kalů za den při současné výrobě
2,85 MW elektrické energie (Montouris et al., 2008).
Technologie plazmového zplyňování je považována za vysoce efektivní při
eliminaci škodlivin. Emise základních znečišťujících látek (SO2, NOx, CO) jsou minimální.
I koncentrace těžkých kovů (rtuť, olovo či selen) jsou takřka nulové. Zatímco v tradičních
spalovnách je nutné předem pamatovat na eliminaci dioxinů v rámci výstupních spalin, při
plazmovém zplyňování je jejich tvorba předcházena díky rozkladu všech přítomných
zbytkových dioxinů a furanů v odpadu vlivem působení vysokých teplot a omezeného
množství kyslíku (Technik, 2016).
Vedlejším produktem vysokoteplotního zplyňování je vitrifikovaný zbytek, což je
sklovitá tavenina vznikající z anorganického podílu vstupní suroviny. Tavenina však není
zdrojem kontaminace, neboť veškeré nebezpečné látky jsou vázány uvnitř její krystalické
mřížky (Molek, 2015). Využití strusky ve stavebnictví a celkové posouzení tohoto
produktu z hlediska vyluhovatelnosti a nebezpečnosti pro životní prostředí popisuje ve své
studii (Lemmens et al., 2007).
4.2.5 Produkty zplyňování
Hlavním produktem procesu zplyňování je generátorový plyn. Využitelnost
tohoto plynu závisí na jeho výhřevnosti, obsahu využitelných složek i čistotě. Z hlediska
výhřevnosti můžeme rozlišit dva typy generátorového plynu:
a) nízko-výhřevný (chudý) plyn - vyprodukovaný z autotermního zplyňování
vzduchem, jenž je využíván pro průmyslový otop nebo spoluspalování při výrobě
elektrické energie či výroby tepla, výhřevnost je od 2,5 do 8,0 MJ/m3
b) středně-výhřevný plyn - produkovaný z autotermního (zplyňování paro-kyslíkovou
směsí) nebo alotermního zplyňování (pomocí vodní páry), nejčastěji je použit pro
kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla vyšší účinností, lze jej použít
i jako syntézní plyn při produkci transportních paliv, výhřevnost je vyšší jak
10 MJ/m3
Získaný plyn je použit jako palivo v plynových motorech, turbínách nebo
v palivových článcích. Čistota a tlak plynu hraje významnou roli. V klasických plynových
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motorech (kogeneračních jednotkách) jsou kladeny požadavky na čistotu plynu mnohem
nižší, než při použití v plynových turbínách nebo vysokoteplotních palivových článcích.
Kogenerační jednotky s plynovým motorem jsou dnes nejčastěji využívaným
zařízením pro výrobu elektrické energie. Pro zabezpečení bezproblémového chodu je nutné
plyn čistit a odprášit. Je potřeba vycházet z předpokladu, že spaliny po výstupu
z kogenerační jednotky již dále neprochází žádným stupněm čištění. Proto musí být obsah
sirovodíku, halogenvodíku, oxidů dusíku či obsah tuhých částic a dehtu po spálení ve
spalovacím motoru snížen na takovou úroveň, aby byly dodrženy emisní limity.
Efektivnost výroby elektrické energie v plynových motorech dosahuje 31 až 36 %,
účinnost výroby tepla je pak 49 až 51 %. Celková účinnost je zhruba okolo 86 % (Ernst &
Young, 2015).

Obrázek 26: Schéma kogenerační jednotky s plynovým motorem (Ernst & Young, 2015)

U spalovacích turbín je situace složitější, neboť ty vyžadují vysoké nároky na
kvalitu plynu a s tím související vysoké finanční náklady na výstavbu čistících jednotek.
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Po ochlazení plynu ze zplyňování se provádí záchyt tuhých částic a aerosolů na látkových
a keramických filtrech. Odstraňování kyselých složek probíhá pomocí mokré vypírky. Plyn
je po průchodu pračkou stlačen nízkotlakým kompresorem na tlak zhruba 0,5 MPa. V další
jednotce dochází k záchytu sirovodíku, neboť sulfan negativně působí na životnost plynové
turbíny. Některé technologie pracují na principu dávkování roztoku chelatačního22 činidla
na bázi železa sloužícího k převedení sulfanu na sulfidy železa. Vzniklé spaliny (teplota
450 až 550 °C) vystupují z plynové turbíny a následně je takto získané teplo využito pro
výrobu páry (Ernst & Young, 2015), (Pohořelý et al., 2010).

Obrázek 27: Schéma plynové turbíny (Ernst & Young, 2015)

Poslední palivové články jsou schopné dosahovat vyšších účinností přeměny.
Jenže zase narážíme na nutnost vysoké úrovně čištění, zejména při odstranění sirných
sloučenin. Na druhou stranu je zde relativně vyšší odolnost vůči obsahu lehkých dehtů
v plynu (Pohořelý et al., 2010).

22

při chelatací dochází k vázání organické sloučeniny na vícevazebný kationt - nejčastěji kov
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4.2.5.1 Čištění vyprodukovaného plynu
Surový vyprodukovaný plyn vzniklý po zplyňování obsahuje znečišťující látky,
které je nutné odstranit. Mezi tyto látky můžeme zařadit prachové částice, dehet, alkálie,
sloučeniny síry (organické sloučeniny, sirovodík), dusíku (amoniak), halogenů a dalších.
Skladba těchto nečistot a jejich množství závisí na technologii zplyňování a skladbě
odpadu.
V zásadě můžeme mluvit o dvou způsobech čištění plynu. Primární metody
čištění souvisí se samotným procesem zplyňování a probíhají přímo v reaktoru
(generátoru). Zde řadíme: zajištění správného tlaku zplyňování, vhodné teploty
a samotného zplyňovacího média. Příkladem u fluidních reaktorů je možnost měnit jakost
vyprodukovaného plynu pomocí katalyzátoru umístěném ve fluidním loži. Po primárních
metodách následují metody sekundární, jenž se zaměřují již pouze na vyprodukovaný plyn.
Tím jsou myšleny technologie mokré vypírky, katalytické metody, popř. cyklóny či filtry.

Obrázek 28: Metody čištění vyprodukované plynu (Pohořelý et al., 2010)

U sekundární metody čištění rozlišujeme dva typy provedení: nízkoteplotní
a vysokoteplotní. Nízkoteplotní provedení charakterizuje kontakt plynu s kapalinou (olej,
voda). Dochází k ochlazení až pod bod varu těchto kapalin. Nicméně v některých
případech je však zase opět nutné plyn zahřívat na vyšší teplotu, čímž dochází ke ztrátám
energie plynu. Pro tyto případy slouží vysokoteplotní provedení čistění plynu, při kterém
dochází k eliminaci jednotlivých nečistot pomocí sorpčních a katalytických metod.
Katalyzátory se aplikují k rozkladu dehtů, přičemž lze využít jak přírodních katalyzátorů,
tak i syntetických. Přírodní katalyzátory se často aplikují přímo, syntetické jsou zase
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vyvinuty jen pro určité případy. Zaručují však vysokou účinnost. Problémem je ale vysoká
náchylnost na sirné sloučeniny (Pohořelý et al., 2010).

4.3 Pyrolýza
Pyrolýza je tepelná degradace (termické zpracování) uhlíkatého materiálu za
nepřítomnosti vzduchu nebo kyslíku, oxidu uhličitého a vodní páry. Jde o alternativu
spalovacích zařízení, jenž je považována za jednu z nejperspektivnějších technologií
určených k odstraňování odpadů.
Pyrolýza, nebo také odplynění, může probíhat v široké oblasti teplot, přičemž
smyslem celého procesu je ohřev zpracovávaného materiálu nad mez termické stability
přítomných organických sloučenin (Kuraš et al., 2008). Výsledkem je potom uvolnění
těkavých látek a následné rozložení vysokomolekulárních organických látek na
nízkomolekulární při současném rozštěpení molekul s dlouhými řetězci na molekuly
s kratšími řetězci (Kuraš, 1994). Výhodou této technologie oproti ostatním termickým
metodám (spalování či zplyňování) je odstraňování odpadů spolu se získáváním surovin
v podobě topných olejů nebo plynů, kovů, sazí a dalších produktů, jenž mohou být
přeměněny na standardní pohonné hmoty, paliva pro plynové turbíny nebo kogenerační
jednotky, popř. k výrobě elektrické energie a tepla. Proces odplynění proto využíváme
hlavně tehdy, když chceme odpady dále zhodnotit (Kizlink, 2014). Z technologického
hlediska můžeme dělit pyrolýzu podle těchto teplotních režimů:
a) nízkoteplotní - teploty jsou nižší než 500 °C
b) středněteplotní - teploty se pohybují v rozmezí 500 - 800 °C
c) vysokoteplotní - teploty jsou vyšší než 800 °C (Lapčík et al., 2015)
Pyrolýza je z hlediska energetické bilance endotermní proces, avšak v drtivé
většině případů je část potřebně energie získána při spalování vyprodukovaného
pyrolýzního plynu. V obecném pohledu probíhá pyrolýza ve třech základních fázích:


sušení



karbonizace



tvorba plynu (Trávníček, 2015)

Kromě zpracování komunálních odpadů a kalů z čistíren odpadních vod lze
pyrolýzu uplatnit i při dekontaminaci půd, zpracování použitých pneumatik, plastových,
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kovových materiálů, olejů, biomasy nebo nebezpečných odpadů (Lapčík et al., 2015). Je
však nutné si uvědomit, že každý druh materiálu vyžaduje různý způsob zpracování, což je
způsobeno

rozdílným

chemickým

složením

i

samotným

stupněm

homogenity.

Nejvhodnější je pro pyrolýzu homogenní materiál s dobře známým chemickým složením
(plasty, pneumatiky). Naopak nehomogenní materiály (komunální odpady) s rozdílným
složením značně stěžují uplatnění takovýchto zařízení v praxi (Trávníček, 2015).

Obrázek 29: Srovnání parametrů pyrolýzy a zplyňování (Honskus, 2015)

4.3.1 Historie pyrolýzy
Technologie pyrolýzy byla průmyslově využívána již v 19. století při výrobě olejů
a parafínů. Avšak až 20 století přineslo pyrolýze největší rozvoj v podobě získávání
pohonných hmot z uhlí v průběhu 2. světové války. Závod na výrobu pohonných hmot
prostřednictvím pyrolýzy se dokonce nacházel i na našem území v Záluží u Litvínova, kde
bylo tímto způsobem zpracováváno hnědé uhlí (Jílková et al., 2012).
Samotný proces karbonizace uhlí byl dvoustupňový. V první fázi se uhlí sušilo
a ohřívalo prostřednictvím spalin při teplotách 200 °C v sušící komoře. V další fázi se
upravené uhlí zahřívalo přímým kontaktem s horkým karbonizačním plynem při teplotách
okolo 600 °C. Po ochlazení výstupní suroviny došlo k oddělení těžkého a lehkého dehtu
spolu s pyrolýzním olejem (Molek, 2015).

2017

87

Ing. Tomáš Nimráček: Posuzování vlivů pyrolýzních metod energetického využití
komunálního odpadu na životní prostředí
Nicméně s nástupem ropy a její rafinace se zájem o technologii pyrolýzy
radikálně snížil. V současné době však dochází k hledání nových možností a technologií,
jak co nejlépe energeticky zpracovávat odpady a biomasu, přičemž právě pyrolýza je
jednou z nich (Jílková et al., 2012).
4.3.2 Proces pyrolýzy
Pyrolýza je fyzikálně-chemický proces rozkladu organických makromolekul
využívající cizího (resp. vnějšího) tepla. Na rozdíl od spalování probíhá celý proces bez
přítomnosti kyslíku nebo jiných oxidačních médií, a to i za podstatně nižších teplot. Tímto
mohou elementární atomy vzniklé rozkladem rekombinovat jen velmi omezeně, často na
sloučeniny netoxické či nijak nebezpečné (Sýkora, 2001).
Během procesu je zahřívaný materiál podroben několika teplotním fázím. Při
teplotách do 150 °C je odpařována voda a dochází k desorbci absorbovaných látek (CO2,
CH4, N2) a k uvolňování páry těkavých uhlovodíků. Při teplotách okolo 300 - 500 °C se
uvolňuje značné množství dehtových par a ze zpracovávaného materiálu odchází vodní
pára spolu s CO2 vzniklého odštěpením hydroxylových a karboxylových skupin. Teploty
nad 500 °C pak způsobují zpomalování tvorby dehtových par a v reaktoru se tvoří pevný
zbytek. Následně při teplotách nad 600 °C odchází již pouze plynné produkty (Jílková et
al., 2012).
Tab. 7: Teplotní fáze pyrolýzy, upraveno (Fite a.s., 2010)

Technologický proces pyrolýzy tvoří předpříprava odpadu včetně skladování,
dvoustupňová pyrolýza, krakování plynu, výroba páry či elektrické energie a úprava
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tuhého zbytku (pozn. jednotlivé zařízení se mohou lišit v závislosti na druhu
zpracovávaného materiálu). Předpříprava odpadu zahrnuje drcení a magnetickou separaci.
Odpad je následně veden do prvního stupně pyrolýzního procesu, tedy do sušičky. Sušička
je rotační, hermeticky uzavřená. Jelikož jde o proces bez přístupu vzduchu, tak již
v samotných začátcích (200 °C) dochází k částečné pyrolýze papíru, celulózy, dřeva,
textilu i k natavení některých plastů. Pevný podíl i plyn jsou posléze vedeny do druhého
stupně, kdy v reaktoru probíhá karbonizace při teplotách okolo 550 °C. Reaktor má
zpravidla tvar rotačního válce, přičemž vnitřní prostor je otápěn nepřímo z vnějšího zdroje.
Pyrolýzní plyn je odváděn do krakovací jednotky, zkarbonizovaný zbytek je pomocí
šnekového podavače dopraven k dalším úpravě. V drtivé většině případů je za krakovací
jednotkou instalován buďto parní kotel pro výrobu středotlaké páry nebo kogenerační
jednotka pro výrobu elektrické energie (Sýkora, 2001).

Obrázek 30: Jednoduché schéma pyrolýzního reaktoru (Waste2energy.com)
Legenda a překlad: Feedstock - surovina, materiál; BioOil - bioolej; Char - tuhý zbytek, spalování; Quench Liquid chladící kapalina; Recycled Gasses - recyklované plyny;

Při pyrolytickém rozkladu probíhá řada chemických pochodů:

2017



štěpení vysokomolekulárních látek až na stále nízkomolekulární produkty



polymerace nízkomolekulárních látek (více viz kap. 5)
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kondenzace a polykondenzace23



cyklizace24



izomerace25



hydrogenace a dehydrogenace26 (Jílková et al., 2012)

4.3.3 Produkty vzniklé pyrolýzou
Hlavní pyrolýzní produkty tvoří plynná fáze (pyrolýzní plyn), kapalná fáze
(pyrolýzní olej) i pevná fáze (tuhý pyrolýzní zbytek). Vlastnosti a celkové množství
jednotlivých produktů závisí na podmínkách pyrolýzního procesu. Patří sem:


provozní podmínky - teplota, tlak procesu, rychlost ohřevu materiálu



obsah vody, chemické složení, velikost částic vstupního materiálu



typ konstrukce reaktoru (fluidní vrstva, rotační pec, šachtový reaktor)



délka zdržení zpracovávaného materiálu v reaktoru (Jílková et al., 2012),
(Trávníček, 2015), (Phan et al., 2008)

a) pyrolýzní plyn
Protože pyrolýzní rozklad probíhá v redukční zóně prakticky bez přítomnosti
kyslíku, obsahují plynné produkty minimální množství oxidů uhlíku vzniklých rozkladem
kyslíkatých látek. Nicméně nikdy nelze zcela zajistit hermetické oddělené reaktoru od
vnějšího prostředí, proto i přítomnost minimálního množství kyslíku v reaktoru je možná.
Pyrolýzní plyn obsahuje zejména vodík, metan a další alifatické a aromatické
uhlovodíky. Kromě toho tvoří plyn také stopové množství oxidů uhlíku, uhličitého
a nežádoucích látek. Nežádoucí minoritní látky (H2S, karbonyl sulfid, NH3, HCl i tuhé
znečišťující látky) se musí před dalším využití plynu odstranit. Dioxiny a furany jsou opět
díky vysokým redukčním teplotám málo pravděpodobné (popř. minimální), ale ani
přítomnost perzistentních polutantů není zcela vyloučena (Ernst & Young, 2015).

23

kondenzace - kapalnění - plyn se mění na kapalinu
polykondenzace - reakce syntetických makromolekulárních látek s postupnou kondenzací monomerů a
oligomerů, viz polyadice - pozn. pod čarou č. 11
24
cyklizace - chemická reakce vedoucí ke vzniku cyklických sloučenin
25
izomerace - je proces, při kterém se mění uspořádání atomů v molekule, přičemž se nemění druh a počet
atomů, které molekulu tvoří - př. je zvyšování oktanového čísla u lehkých benzínů
26
hydrogenace - je chemická reakce spočívající v přidání vodíku k redukci nebo saturaci (nasycení)
organických sloučenin při použití katalyzátorů, opačná reakce - dehydrogenace
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Pyrolýzní plyn je tedy dále upravován v krakovací jednotce. V ní dochází ke
štěpení a katalytické degradaci pentanů27, furanů, sulfanů a jiných vícemolekulárních
plynných složek při teplotách okolo 1 000 °C. Pro dosažení takto vysokých teplot je
reakční prostor ohříván přídavným hořákem, který spaluje vyčištění pyrolýzní plyn.
Výstupem je potom nízkokalorický plyn obsahující ještě sirné složky a prach. Následné
dočištění probíhá v několika krocích. Od filtrů až po několikastupňovou vypírku H2S, NH3
a dalších roztokem hydroxidu sodného. Takto připravený plyn je použit k ohřevu reaktoru
a k výrobě elektrické energie v plynových motorech (Sýkora, 2001).
b) pyrolýzní olej
Pyrolýzní olej (střední uhlovodíková frakce) je směs mnoha látek, avšak
významnou složku tvoří zejména fenolové sloučeniny, organické kyseliny, furfural 28 a jeho
deriváty. Olej je využíván v kogeneračních jednotkách pro výrobu tepla, resp. elektrické
energie. V klasických dieselových motorech jej nelze spalovat z důvodu vysoké kyselosti,
viskozitě i nestabilitě. Nicméně při hydrogenační a rafinační úpravě lze dosáhnout
produkce látek podobných klasickým pohonným hmotám vyráběným z ropy.
V USA je pyrolýzní olej používán pro spoluspalování s hnědým uhlím, v Evropě
se často uplatňuje jako palivo pro kotle dálkového vytápění, popř. při spalování
elektrárnách společně se zemním plynem. Lehké frakce dehtu a středního oleje obsahuje
asi 70 % uhlovodíků a 28 % fenolů (Jílková et al., 2012). K získání vyššího podílu
uhlovodíkových frakcí je výhodnější provádět pyrolytický rozklad při mírnějších teplotách
(okolo 450 °C) a zároveň při kratší době zdržení. Naopak pokud chceme mít vyšší
výtěžnost plynných produktů je vhodnější dosahovat teplot nad 800 °C (Ernst & Young,
2015).
c) tuhý pyrolýzní zbytek
Hlavním tuhým zbytkem je polokoks, resp. koks, a popel. Polokoks je velmi
reaktivní a čerstvě získaný má sklon k samovznícení. Obecně lze konstatovat, že se
zvyšující teplotou procesu pyrolýzy klesá výtěžek polokoksu (se současně rostoucím

27
28

pentan - organická sloučenina, jde o alkan (využití v laboratořích jako speciální rozpouštědlo)
furfural - bezbarvá kapalina časem tmavnoucí, je rozpouštědlem esterů celulózy, heterocyklický aldehyd
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obsahem popela v polokosku) a při teplotách nad 600 °C se polokoks přeměňuje na koks
(Jílková et al., 2012).
Zkarbonovaný tuhý zbytek lze využít i jako nauhličovací vsázka v ocelárnách,
slévárnách nebo vysokých pecích. Díky vysokým teplotám dochází k roztavení paliva
a k reakcím, které produkují strusku z ostatních materiálů. Struska je ochlazována
a odlučována ve spodní části reaktoru. V některých případech je použita ve stavebnictví,
častěji však končí jako inertní materiál uložený na skládkách (Sýkora, 2001).
4.3.3.1 Pyrolýzní technologie pro zpracování biomasy
Kromě hlavního tématu této disertační práce zabývající se pyrolýzním
zpracováním komunálních odpadů, lze pyrolýzní technologie uplatnit i při zpracování
biomasy. Tato podkapitola přináší velmi stručný přehled některých známých
technologických procesů zpracování biomasy prostřednictvím pyrolýzy.


technologie BTG - Biomass Technology Group - je holandská pyrolytická
technologie zpracovávající biomasu (dřevo, sláma, energetické plodiny či trus),
která probíhá v rotačním kuželovém reaktoru, biomasa je zde promíchávána
s teplosměnným médiem (písek) při zisku maximálního množství bio-oleje



technologie Pyrovac - je kanadská pyrolytická jednotka využívající posuvného
lože při udržení vakua zpracovávající dřevní kůru, materiálem je biomasa, která je
pomalu ohřívána teplem přiváděném z taveniny solí na požadovanou teplotu,
potřebné teplo pro ohřev taveniny solí je získáváno spalováním pyrolýzního plynu

Obrázek 31: Schéma technologie Pyrovac (Jílková et al, 2012)
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technologie BioTherm - opět kanadská technologie, při které probíhá pyrolýza ve
fluidním loži a zpracovává dřevní piliny (zhruba 100 t/den). Fluidní lože je
tvořeno pískem. Získaný bio-olej je spalován v plynové turbíně (2,5 MW výkon)
pro výrobu elektrické energie



technologie RTP - Rapid Thermal Processing - je pyrolýza s fluidním ložem
a s cirkulující vrstvou, tato technologie slouží k výrobě kapalných produktů jako
zdroje chemikálií a paliv, opět je zde písek, který na cirkulujícím loži funguje jako
dobré teplosměnné médium (písek s polokoksem je veden do reaktoru, kde se
spálí koks a horký písek se vrací zpátky do procesu) (Jílková et al., 2012).

Obrázek 32: Schéma technologie RTP (Jílková et al, 2012)
Legenda a překlad: Biomass - biomasa; sand - písek; char - tuhý zbytek; oil - olej; gas - plyn; excess - přebytek;
combustion - spalování; air - vzduch; recycle gas - recyklovaný plyn

4.3.4 Typy pyrolýzních metod
4.3.4.1 Pomalá (konvenční) pyrolýza
Jak už z názvu vyplývá, jde o technologii pomalé pyrolýzy („batch proces“)
využívající pomalého ohřevu materiálu za nepřítomnosti kyslíku. Tento proces umožňuje
naprosté dělení vznikajících produktů bez termického šoku. Oproti ostatním technologiím
určeným pro termochemickou přeměnu látek mají pomalé pyrolýzy řadu výhod. Asi tou
nejzásadnější je, že jde o zařízení v zásadě levnější než ostatní technologie, a které je
schopno zpracovat různé druhy vstupních surovin. Avšak jistou nevýhodou je, že je lze
uplatnit pouze v menším měřítku. Příčinou je pomalý přenos tepla, což vyžaduje dlouhou
dobu zdržení materiálu v reaktoru. Typickým příkladem mohou být technologie, kde je
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nutná dodávka menšího množství tepla či elektrické energie (Trávníček, 2015), (Honskus,
2015).
Při pomalé pyrolýze dosahují teploty od 400 do 600 °C a tlaků okolo 0,001 - 0,1
MPa. Pomalá pyrolýza se používala a často stále používá k výrobě dřevěného uhlí při
zahřátí suroviny na 500 °C a se zdržením v reaktoru od 5 do 30 minut, nicméně podle
jiných zdrojů (Williams et al., 1996) se teplota může snížit až na 300 °C, avšak s delším
zdržením v reaktoru. Dřevěné uhlí se v současnosti používá k výrobě aktivního uhlí
(aktivací vodní parou), popř. k výrobě peletovaného paliva či ohřevu kovových součástí
v kovárnách (Molek, 2015).
4.3.4.2 Rychlá pyrolýza
Podle Czernika (2004) je rychlá pyrolýza jednou z nejmodernějších metod
zpracování biomasy a jiných odpadních materiálů. Rychlá (blesková) pyrolýza je
charakterizována rychlým ohřevem materiálu na 500 až 1 000 °C za nepřístupu kyslíku.
Pro správnost této technologie je důležitá teplota pyrolýzního procesu, která musí být
pečlivě řízena. Podmínkou pro rychlý ohřev v celém objemu pyrolyzovaného materiálu je,
aby byla vstupní surovina nejdříve nadrcena na požadovanou velikost částic, dále aby
vznikající parní fáze neměla v reaktoru dobu zdržení delší než 2 sekundy a aby došlo k co
nejrychlejšímu ochlazení a zkondenzování par a aerosolů. Tím se zabrání případným
sekundárním reakcím (Czernik et al., 2004), (Trávníček, 2015).
Primárním energetickým produktem rychlé pyrolýzy je bio-olej, který lze snadno
skladovat a přepravovat. Bio-olej je hnědá až tmavě-hnědá kapalina s výhřevností 16 - 19
kJ/kg (Honskus, 2015). Bridgwater (1994), Boucher (2000) nebo Bridgwater (2003) uvádí,
že bio-olej po zkondenzování par a aerosolů tvoří kapalinu okolo 60 - 75 %, pevný koks 15
- 25 % a zhruba 10 - 20 % plyny. Tento produkt pyrolytického rozkladu lze používat pro
výrobu chemických látek a kapalných paliv při použití v motorech, turbínách, kotlích nebo
v dopravě. A právě Liu Changjun (2014) upozorňuje na problémy při používání vzniklého
bio-oleje v dopravě a spalovacích motorech. Bio-olej totiž obsahuje značné množství
kyslíku, který je obsažen ve stovkách kyslíkatých sloučenin. Tyto sloučeniny jsou příčinou
mnoha negativních vlastností, jako je např. nízká výhřevnost, korozivost a vysoká
viskozita. Tudíž tento způsob využití bio-oleje ještě dále vyžaduje podrobnou analýzu
a zasluhuje velkou pozornost v oblasti dopravy.
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Rychlé pyrolýzy jsou intenzivně vyvíjeny řadou výrobců a v zásadě se používá
několik typů reaktorů a technologií:
Fluidní reaktor se stacionární fluidní (bublinkovou) vrstvou
Konstrukce tohoto reaktoru je ve své podstatě jednoduchá a po technické stránce
dobře zvládnutá. Obrázek 33 nám ilustruje schéma fluidního reaktoru (angl. BFD Bubbling Fluid Bed) využívající biomasu. Důležitým prvkem tohoto reaktoru je
elektrostatický odlučovač, který je určen pro spojování kapek kapaliny v jednu o větším
objemu a menším povrchu (koalescence), a taky sběru aerosolů. V tomto odlučovači se
hromadí kapalina, která posléze stéká a vytváří olejnatý produkt.

Obrázek 33: Schéma fluidního reaktoru se stacionární fluidní vrstvou (Trávníček, 2015)

Fluidní reaktor s cirkulující vrstvou fluidního lože
Tato technologie (angl. CFB - Circulating Fluidized Bed) je podobná té předešlé,
avšak základním rozdílem je materiál lože, který je v průběhu procesu recyklován a znovu
navrácen do reaktoru. I samotná struktura pevného podílu může být více narušena vlivem
působení vyšších rychlostí plynu (vyšší průtoky). To v konečném důsledku vede k vyššímu
obsahu pevného podílu v pyrolytickém oleji (nutné jeho odstranění přidáním dané
odlučovací technologie).

2017

95

Ing. Tomáš Nimráček: Posuzování vlivů pyrolýzních metod energetického využití
komunálního odpadu na životní prostředí

Obrázek 34: Schéma fluidního reaktoru s cirkulující fluidní vrstvou (Trávníček, 2015)

Technologie rotačního kuželového reaktoru (rotating cone)
Tuto technologii vyvinula společnost BTG - Biomass Technology Group
v Holandsku, jejíž princip fungování je podobný fluidnímu reaktoru s cirkulující vrstvou.
Avšak samotná přeprava materiálu uvnitř reaktoru je zajištěna prostřednictvím působení
odstředivých sil. Celý proces je řízen odstředivým reaktorem poháněným pohybujícím se
horkým pískem a biomasou, která vstupuje do reaktoru. Pyrolyzovaný pevný podíl klesá
spolu s pískem do fluidního lože, odkud je posléze materiál odváděn do oddělené spalovací
komory. Vznikající pevný zbytek je spalován a horký písek opět navrácen zpět do
reaktoru. Výsledná výtěžnost kapalného zbytku je v rozmezí 60 - 70 % (Trávníček, 2015).

Obrázek 35: Schéma rotačního kuželového reaktoru (Trávníček, 2015)
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Hydrotermální tlaková pyrolýza (HTC)
Je chemický proces s použitím katalyzátoru (vytváří slabé kyselé prostředí) za
vysokého tlaku. Vlastní proces pak umožňuje efektivní vázání uhlíku, což ve výsledku
snižuje emise oxidu uhličitého. Lze však upřednostnit i řadu jiných katalyzátorů, resp.
jiného prostředí (např. zásaditého) (Honskus, 2015).
Vakuová pyrolýza
Vakuová pyrolýza představuje technologii rychlé pyrolýzy, avšak ne až tak kvůli
rychlosti tepelného přenosu mezi částicemi, ale spíše délkou doby zdržení v reaktoru, jenž
je srovnatelná s výše uvedenými technologiemi. Vakuum zajišťuje rychlejší těkání
a snižuje parciální tlak těkavých podílů.
Základem je vyhřívané lože pohybující se horizontálně, přičemž samotný proces
probíhá při teplotách okolo 450 °C a podtlakem 100 kPa. Jde však o nákladnou
technologii, už jen samotné dosažení tak velkého podtlaku vyžaduje speciálně upraveného
reaktoru spolu s příslušenstvím. Plyn je po vyčištění znovu využit jako palivo v reaktoru,
popř. veden do kogenerační jednotky. Olej je dočišťován a použit jako palivo. Lze také
aplikovat procesy rektifikace a oddělit tak lehčí (motorová paliva) nebo těžší frakce
(chemický průmysl). Výstupní saze jsou zase aplikovatelné v gumárenství či dalších
průmyslových odvětvích (výroba aktivního uhlí) (Honskus, 2015), (Trávníček, 2015),
(Zámostný et al., 2011).
Ablační pyrolýza
Principem ablační pyrolýzy je přenos tepelné energie pomocí stěn reaktoru a to
tak, aby vstupní materiál byl stlačen ke stěnám reaktoru a tím kvalitněji protaven
(zreagován). Systém odpařování roztavené vrstvy je podobný jako u fluidních reaktorů
s tím, že materiál je po pyrolytické reakci odsunut mechanicky na stěny reaktoru, kde
ulpívá zbytkový olejový film. Zároveň také dochází k vypařování oleje a zisku
pyrolytického plynu.
Mezi hlavní prvky ablační pyrolýzy tedy řadíme vysoký tlak dosažený
prostřednictvím odstředivých sil, a také vysokou rychlost mezi částicemi a stěnami
reaktoru. Výhodou procesu je použití prakticky neomezeně velkých frakcí materiálu,
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nevýhodu zase složitost řízení celého procesu (Trávníček, 2015). Schéma ablační pyrolýzy
ilustruje následující obrázek č. 36.

Obrázek 36: Schéma ablační pyrolýzy (Trávníček, 2015)

Mikrovlnná pyrolýza
Jako poslední představitel rychlé pyrolýzy je technologie na bázi mikrovlnného
ohřevu, v současnosti však pouze v základním výzkumu. Principem je ohřev zevnitř
směrem ven na povrch. Což se diametrálně liší od předchozích technologií, kdy dochází
k přenosu tepla z externího zdroje s vysokou teplotou. Pro mikrovlnný ohřev se nejlépe
hodí voda, která má vysokou dielektrickou konstantu. Voda se takto ohřívá v mikrovlnné
pyrolýze, ta následně ohřívá samotné částice za tvorby pevného zbytku. Přitom vzniká
elektricky vodivé prostředí při současné tvorbě vířivých proudů. Tím dochází k velmi
rychlému ohřevu. Nicméně tyto a mnohé další aspekty kladou vysoké nároky na konstrukci
zařízení doprovázené vysokými finančními náklady na pořízení (Trávníček, 2015). Jedním
z příkladů komerčního zařízení mikrovlnné pyrolýzy je reaktor BionicFuel.

Obrázek 37: Reaktor BionicFuel (Hlavínek, 2015)
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4.3.4.3 Plazmová pyrolýza
Tyto technologie pracují na principu přímého působení plazmy na odpad.
V některých případech však pouze upravují vznikající pyrolýzní plyn při klasické pyrolýze
- tzv. nízkoteplotní plazma. Plazma totiž umožňuje převádět organické materiály na plyn
při současném vzniku jednoduchých plynů, jako jsou H2 nebo CO. Tohoto se uplatňuje
zejména při likvidaci vysoce nebezpečného odpadu. Nicméně nutno však podotknou, že se
stále jedná o vysoce energeticky náročný proces, který je zatím málo používán, avšak do
budoucna své uplatnění jistě najde (Honskus, 2015).
Na druhou stranu je pyrolýza pomocí plazmového hořáku označována jako šetrná
k životnímu prostředí, neboť díky intenzivnímu teplu (5 000 až 20 000 °C) generovanému
plazmovým obloukem, umožňuje likvidovat kromě nebezpečného odpadu také zdravotní,
biomedicínský či směsný komunální odpad a to spolehlivým a bezpečným způsobem.
Důležitým je také fakt, že správným ustálením teploty se snižuje tvorba dioxinů a furanů
na takřka minimum (Nema et al., 2002).
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5

Využití pyrolýzy při zpracování komunálních odpadů
Uplatnění pyrolýzních technologií při zpracování komunálních odpadů, resp.

směsných komunálních odpadů, je podle mého názoru prioritní. Tato disertační práce si
mimo jiné klade za cíl relevantně zhodnotit situaci energetického využívání odpadu
a posoudit, zda je právě pyrolýza jedním z možných nástrojů, jak se jej efektivně zbavovat
a v tom lepším případě z něj ještě získat suroviny pro další zpracování. Bohužel současný
pohled na tyto technologie stále vzbuzuje (a to nejen u laické veřejnosti) velké rozpaky.
Přisuzuji to k nedostatečné osvětě o této problematice i samotné nejednoznačnosti
v legislativě.
Tuhý komunální odpad je složen z těchto částí:


40 - 65 %hmot - BRKO - kompostovatelný odpad, dřevo, textil, papír a další



12 - 20 %hmot - plasty



3 - 7 %hmot - sklo



1 - 5 %hmot - inertní odpady - suť, keramika, porcelán apod.



1 - 5 %hmot - kovy



0,2 - 1 %hmot - nebezpečný odpad - chemikálie, ropné produkty, baterie (Trávníček,
2015)
Pro zpracování těchto odpadů existuje celá řada speciálně zaměřených

pyrolýzních technologií a v následující kapitole je probereme podrobněji.

5.1 Pyrolýzní technologie určené k likvidaci odpadů
Pyrolýzní technologie Thermoselect
Je prioritně využívána pro pyrolýzu komunálních odpadů, přičemž samotná
jednotka o kapacitě 720 t odpadu za den byla postavena společností Thermoselect
v Německu. Další zařízení jsou pak provozovány ještě v Japonsku. Odpad vstupuje do
reaktoru, kde je komprimován, pyrolyzován a následně za kontrolovaného přísunu kyslíku
zplyňován při teplotách dosahujících až 2 000 °C. Získávaný syntézní plyn je opět
spalován v plynových turbínách nebo v kogeneračních jednotkách pro výrobu elektrické
energie (Jílková et al., 2012).
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Yamada (2004) ve svém článku zase popisuje japonské zařízení na principu
Thermoselect postaveném v Chiba Recycling Center (Yamada et al., 2004).

Obrázek 38: Schéma reaktoru Thermoselect v Japonsku (Yamada et al., 2004)
Legenda a překlad:
(1) Waste Compaction - zhutnění odpadu; (2) Degassing pyrolysis - pyrolýzní odplynění; (3) Gasification and melting zplyňování a tavení; (4) Homogenization of slag - homogenizace strusky; (5) Gas reforming - reformování plynu; (6) Gas
cooling - chladící plyn; (7) Gas purification - čištění plynu; (8) Water Treatment - úprava vody

Pyrolýzní technologie Babcock
Vstupním materiálem do této technologie jsou směsné komunální odpady,
čistírenské kaly apod., kdy jde vlastně o kombinaci pyrolýzy a řízeného spalování
neupraveného surového plynu. Proces pyrolýzy se uskutečňuje v nepřímo otápěném
reaktoru ve tvaru válce v rozsahu teplot od 500 do 600 °C. Vznikající pyrolýzní plyn je
následně v cyklonech očištěn od tuhých částic a poté spalován ve spalovací komoře při
teplotách dosahujících až 1 200 °C. Vzniklé spaliny vytápějí válcovitý pyrolýzní reaktor
a zbylé teplo je pak uplatněno v kotli na odpadní teplo.
K čištění a jemnému odprášení slouží tkaninový filtr. Samotné spaliny se čistí
pomocí suché vápencové metody, kdy se vápno přidává přímo do odpadu a část přímo do
proudu spalin.
V současnosti jsou v provozu 3 jednotky a jedna je ve zkušebním režimu (Jílková
et al., 2012), (Trávníček, 2015).
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Obrázek 39: Schéma pyrolýzní jednotky Babcock (Trávníček, 2015)
Legenda:
(1) dopadová rampa; (2) násypka; (3) drapák na odpady; (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

Pyrolýzní technologie RCP (Recycled clean products)
Německá pyrolýzní jednotka zpracovávající tuhé komunální odpady o tepelném
výkonu 17,5 MW s účinností 6 tun odpadu za hodinu, je vyobrazeno na následujícím
obrázku. Pyrolýza odpadu probíhá v hlavní části jednotky a to ve vnitřně vyhřívané
pyrolýzní komoře. Za pyrolýzním reaktorem je umístěna tavící pec. Teploty v ní přesahují
hodnotu 1 400 °C, přičemž je současně spalován jak pyrolýzní plyn, tak i protavována
struska. Po následné úpravě strusky v granulační lázni se může přidávat jako přísada do
portlandského cementu.
Do fluidní dopalovací komory s cirkulující vrstvou vstupují vznikající spaliny,
které jsou chlazeny pískem. Přebytečné teplo opět pojme kotel na odpadní teplo. Vznikající
spaliny jsou také denitrifikovány pomocí selektivní nekatalytické redukce, přičemž
samotný objem spalin tato technologie minimalizuje nahrazením spalovacího vzduchu
čistým kyslíkem. Dioxiny ani furany díky vysokoteplotní tavící peci, jenž štěpí cyklické
uhlovodíky, prakticky nevznikají (Trávníček, 2015).
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Obrázek 40: Schéma pyrolýzní jednotky RCP (Trávníček, 2015)
Legenda:
(1) násypka 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

Pyrolýzní technologie S-B-V (Schwel-Brenn-Verfahren)
Materiál vstupující do technologie je nejdříve roztřizován a jsou odděleny
skleněné frakce, kovy a kamení. Rozdrcený směsný odpad spolu s kalem je v rotační
pyrolýzní peci zahříván (450 °C). Získaný karbonizovaný zbytek je spolu s pyrolýzním
plynem přiváděn do spalovací komory a spalován (1200 až 1 300°C). Výkonnost daného
zařízení výrobce deklaruje na 100 000 tun odpadu za rok (Jílková et al., 2012), (Trávníček,
2015).

Obrázek 41: Schéma pyrolýzní jednotky S-B-V (Jílková et al., 2012)
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5.2 Pyrolýza plastů a pneumatik
a) plasty
Plasty díky svým jedinečným vlastnostem, jako je nízká hustota, odolnost vůči
chemikáliím, vodě i biologickým vlivům, nalézají široké uplatnění jak v průmyslu, tak
i v obyčejném životě. Jenomže po skončení jejich životnosti vyvstává problém, jak tyto
materiály co nejlépe a nejúčinněji zlikvidovat. A právě pyrolýza a jí podobné technologie
mohou tento problém řešit.
Ze statistik vyplývá, že zhruba 75 % veškerých vyprodukovaných plastů připadá
na tyto typy polymerů:


polyetylen (PE)
o nízkohustotní PE - LD
o lineární nízkohustotní PE - LLD
o vysokohustotní PE - HD



polypropylen (PP)



polyvinylchlorid (PVC)



polystyren (PS)



polyetylentereftalát (PET)

Technologie umožňující tyto materiály zpracovávat tvoří celá řada fyzikálněchemických postupů. Kromě pyrolýzy a zplyňování, to jsou procesy chemické
depolymerace, solvolýza či technologie štěpící uhlovodíky podobné těm, které se využívají
při zpracování ropy (termické a katalytické krakování nebo hydrokrakování).
Z chemického hlediska je termické štěpení plastů děj označovaný jako nerozvětvená
radikálová řetězová reakce, která probíhá ve třech základních fázích:


iniciaci - zahájení štěpící reakce za určitých podmínek



propagaci - štěpení vazby C-C, jde o lineární izomeraci při produkci
nerozvětvených alkanů a alkenů
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Kromě těchto štěpných reakcí může probíhat i řada jiných procesů (adice29,
cykloadice30, kondenzace apod.). Tepelné štěpení plastu je doprovázeno širokou škálou
vznikajících produktů. Jsou to především nekondenzující plyny a kondenzující frakce.
Kondenzující frakce se potom ještě dále dělí na olejové netuhnoucí frakce a voskové
tuhnoucí frakce. Poslední skupinu produktů tvoří pevný zbytek v podobě nezreagovaných
polymerů a koksu. Uplatnění těchto produktů podléhá skupinové analýze a pomocí
přídavných reakcí (destilace, extrakce apod.) lze získávat hodnotné suroviny (např. přísady
do motorových paliv atd.).
PE a PP produkují převážně při termickém rozkladu rozvětvené alkeny a alkany,
při rozkladu PS vznikají směsi aromatických uhlovodíků s vysokým obsahem styrenu.
Hlavní roli na konečném složení vznikajících produktů mají také aditiva přítomná
v plastech i samotné nečistoty, dále teplota, tlak a doba zdržení v reaktoru. Obecně platí, že
s rostoucími teplotami vzniká více plynných produktů (stejně tak i při delší době zdržení),
a naopak s rostoucím tlakem vzniká plynů méně. Pro celý proces rozkladu je dobré zajistit
správnou rychlost zahřátí a prostupu tepla do plastového odpadu. Toho lze dosáhnout
pomocí míchání. Tím se sníží celková délka doby zdržení v reaktoru, neboť delší doby
způsobují tvorbu aromátů, dehtů a koksu (Procháska et al., 2012).
Wu Chunfei (2010) se svými kolegy zkoumal PP, PS, PE a jejich směsi pro
výrobu vodíku v pyrolýzně-zplyňovacím reaktoru. Experimenty byly provedeny při
teplotách 800 a 850 °C s nebo bez použití katalyzátoru, přičemž se zkoumal vliv
konkrétního typu plastu na produkci plynu. Nebo Williams a kol. (1997), kteří zkoumali
6 typů termoplastů, jenž podrobil pyrolytickému rozkladu ve statickém reaktoru
v atmosféře dusíku při teplotách 700 °C. Jednalo se o HDPE, LDPE, PS, PP, PET, a PVC.
Tyto plasty byly smíchány, aby vytvořily reprezentativní vzorek plastové frakce z odpadu.
Williams sledoval vliv míchání na výtěžnost jednotlivých vznikajících produktů i jejich
výsledné složení. A nakonec kupříkladu Aznar a kol. (2006) zkoumal rozklad plastového
odpadu ve fluidním loži při použití dolomitu jako dehtového krakovacího katalyzátoru,
přičemž získávaný plyn vykazoval nižší obsah dehtu.

29

adice - je chemická reakce, při níž se na organickou sloučeninu nesoucí násobnou vazbu adují, tj. přidávají,
molekuly jiné látky a násobná vazba zaniká
30
cykloadice - pericyklická reakce, při které zanikají a vznikají vazby - nepolární adice
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Tepelná depolymerace
Nebo také tepelná depolymerizace je termochemický rozklad podporovaný teplem
a tlakem bez použití katalyzátoru. Jde o takřka identický proces pyrolýzy, jenž může být
prováděn za přítomnosti páry. Při depolymeraci je materiál zahříván na teploty 200 až 350
°C i více, při tlaku od 100 do 170 bar, přičemž jako výstupní materiál se tvoří koks a olej.
Doba zdržení v reaktoru je od 15 do 30 minut v závislosti na druhu zpracovávaného
materiálu. Nicméně depolymerace může probíhat i při nižších tlacích, avšak s vyššími
teplotami (okolo 570 °C) (Jevič et al., 2009).
Tato technologie se hodí při využívání vlastností některých polymerů, které při
vysokých teplotách podléhají degradaci. Vysoké teploty způsobují odštěpování
monomerních jednotek z konců polymerních řetězců - tzv. zipový mechanismus. Takto
získané polymery lze opět polymerovat na výchozí polymer s původní kvalitou.
V konečném důsledku tedy mluvíme o procesu, během kterého jsou dlouhé molekulární
řetězce plastů rozkládány na krátké řetězce ropných uhlovodíků (Lapčík et al., 2017),
(Dundálková, 2016).
Solvolýza
Solvolýza souhrnně označuje rozklad polykondenzátů účinkem vybraných
nízkomolekulárních látek. Tímto procesem lze zpracovávat materiály na bázi PA, PU
a zejména pak lineárních PE (jako např. PET). Cílem solvolýzy je obrácení vratné
polykondenzační reakce směrem k odbourávání monomerních jednotek z řetězců
polymeru. Solvolýza nachází uplatnění při chemické recyklaci PET, jenž má stále větší
význam v souvislosti s narůstajícím objemem PET lahví. Obecně jsou ale tyto způsoby
chemické recyklace plastů investičně vysoce náročné (Vaněk, 2005).
b) pneumatiky
V současnosti je zakázáno skládkování pneumatik, proto se uplatňuje jejich
energetické využití převážně v cementářských rotačních pecích, popř. pomocí speciální
recyklace (protektorování, granulace, kryogenní technologie). Cementárny jsou schopny
spalovat celé ojeté pneumatiky bez jakýchkoliv nutných oprav, a to i díky jejich vysoké
výhřevnosti (25 - 32 MJ/kg) srovnatelné s např. černým uhlím. Při spalování jsou pláště
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spáleny beze zbytku a ocelové výztuže se při teplotách okolo 1 200 °C protavují a přechází
do oxidu železa, jenž se pak váže do cementářského slinku (Trávníček, 2015).
Asi nejčastěji diskutovanou problematikou týkající se pyrolýzy je právě
zpracování pneumatik. Pyrolýza pneumatik vyvolává obavy ve společnosti, zejména pokud
hovoříme o hlavních složkách obsažených v pneumatikách, kterými jsou pryž, saze,
vláknité materiály a další anorganické příměsi. Některé tyto látky se mohou nesnadno
rozkládat. Pryž (guma) se skládá z různých elastomerů jednak syntetických (poly-butadien,
styren-butadien, polyizopren), tak i přírodních. Saze slouží jako zpevňovací plnidlo. Nelze
opomenout ani na síru, oxidy zinku, uhlovodíkové oleje, stabilizátory či antioxidanty.
Zajímavou studii přináší Rombaldo a kol. (2008), jenž se zaměřil na zpracování pneumatik
pomocí pyrolýzy a následné využití výstupních produktů (topný olej, aktivní uhlí a plyn)
pro další zpracování jako paliva (Trávníček, 2015), (Rombaldo et al., 2008).
Tab. 8: Vybrané technologie pro zpracování pneumatik (Trávníček, 2015)
Typ reaktoru

Výkonnost

Velikost
částic

Produkt

Společnost

Ocel: 11 %
Pev. podíl: 31 %
Olej: 25 %
Plyn: 33 %

Metso–Minerals
Pyro
Systems/USA

Nepřímo vypalovaná pec,
systém olejové kondenzace a
čištění plynů, teplota 450 °C

100 kg/hod

50 mm

Pyrolýzní zkapalňování
zahrnuje rotační pec a fluidní
lože, pracovní teplota 430 °C

100 t/den

Celé
pneumatiky

Depolymerizace
s katalyzátory (za normální
teploty a tlaku)

20000 tun
za rok

> 50 x 50
mm

Dávkový pyrolýzní reaktor T
> 400 °C

-

Celé
pneumatiky

Rotační pyrolýzní reaktor,
350 °C
< T < 450 °C

10 tun
denně

0,72 x 1,2
m

Výkon 3 MW

Olej: 45 – 50 %
Pev. podíl: 38%
Ocel. dráty:
9 – 11 %
Plyn: 5 – 7 %
Olej: 35 – 45 %
Pev. podíl:
30 – 40 %
Plyn: 12 – 15 %
Ocel: 10 – 12 %
Olej: 45–50 %
Pev. podíl:
25–30 %
Ocel. dráty:
10–15 %
Plyn: 5 %

Klean Industries,
TPP, Kouei
international

Jiangyin Xinda
MachineryCo.,Ltd

Jingcheng, India

Xinxiang Huayin
Co.LTD

Nicméně je nutné s opatrností konstatovat, že pyrolýza pneumatik není zcela
prozkoumána. Toto potvrzuje i Higgins (1995), který upozorňuje už na samotné skladování
použitých pneumatik, a tedy případného vlivu na životní prostředí. Průměrné pyrolýzní
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zařízení na jejich likvidaci (viz tab. 8) zpracuje cca 1 000 až 10 000 kusů pneumatik (což
odpovídá zhruba 10 - 100 tun/den). Takovému množství musí odpovídat i účelnému
skladování, aby se zabránilo možnému vlivu na okolí. Musí se zaručit ochrana proti
vlhkosti a dešti (pneumatiky mohou být kontaminovány insekticidy či silničním olejem)
a tím zabránění uvolňování nebezpečných látek do půdy, ale také zamezit případnou
kontaminaci s povrchovými a podzemními vodami i samotnou ochranu před požárem
apod.
V případě České republiky byla hojně diskutována výstavba pyrolýzní jednotky
PTR převážně pro účely zpracování pneumatik a komunálních odpadů. Jde o technologii
pomalého termického rozkladu, kterou si nechala patentovat česká firma Simul trust.
Později však patent prodala firmě Hedviga a ta se ji pokoušela aplikovat v řadě měst, avšak
nezískala potřebné povolení (Charvát, 2013). Technologie PTR vychází z principů
klasické pyrolýzy, avšak přináší vyšší účinnost ve využití energie k vytápění s teplotami
v reaktoru do 480 °C - nízkoteplotní rozklad. Takovýto pomalý tepelný rozklad má pak
dostatek času (v řádu desítek minut) k naprostému oddělení frakcí a tím i vyšší výtěžnosti
kapalných a plynných složek (Lapčík, 2013).
Další uvažovanou technologií pyrolytického zpracování pneumatik byla vakuová
pyrolýza společnosti Agmeco LT. Zařízení americké společnosti Ambient Energy LLC
bylo naistalováno ve Velké Dobré v místním průmyslovém areálu. Avšak očekávané
problémy se samotným spuštěním technologie způsobily, že zařízení nebylo zprovozněno.
Investor dokonce zařízení demontoval a odvezl. Vakuová pyrolýza měla za vysokých
teplot, sníženého tlaku a nepřístupu vzduchu prostřednictvím depolymerace uhlíkatých
materiálů, produkovat pyrolýzní plyn, olej a tuhý zbytek (saze). Účinnost linky měla být
250 kg pneumatik za hodinu, což odpovídá 2 tunám za den. Jenže při žádosti o povolení
byla linka označena jako testovací, což vyvolalo obavy veřejnosti. Následně nebylo
vydáno povolení a celý proces schvalování byl tak zastaven. Asi nejdále se dostal projekt
PYROMATIC klastru Envicrack, kdy jde o prototypovou pyrolýzní jednotku
zpracovávající kromě pneumatik i tříděný odpad. Linka je však stále ve zkušebním
provozu (Šťastná, 2011).
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5.3 Hodnocení vlivů pyrolýzních zařízení na životní prostředí
Pyrolýzní technologie slouží prvotně k odstraňování odpadů za podmínek
odlišných, než je tomu např. u klasických ZEVO. Pyrolýza jako taková je technologie,
která navíc dokáže při tomto odstraňování získávat vedlejší produkty a ty následně, po
určitých technologických úpravách, může využít jako paliva v případě pyrolýzního oleje
pro pohon kogeneračních jednotek a výrobu elektrické energie v případě pyrolýzního
plynu, tak i jako materiál ve stavebnictví jakožto vzniklý tuhý pyrolýzní zbytek.
Kupříkladu zajímavý přínos v oblasti vlivu pyrolýzních zařízení přináší Alston
a kol. (2011), kteří srovnávají různé způsoby zpracování odpadů a hodnotí jejich konečný
vliv na životní prostředí. Byly posuzovány procesy pyrolýzy, skládkování a spalování,
přičemž samotné pozorování bylo cíleně zaměřeno na změny klimatu, přítomnost
organického uhlíku a emise látek znečišťující ovzduší. Výsledky potvrdily, že pyrolýza je
velmi úspěšná technologie s celkově menšími vlivy nežli ostatní zařízení.
Nicméně musíme s opatrností konstatovat, že jde o zařízení, které není zcela a do
hloubky prověřeno. Zejména pak v našich podmínkách nejde o zařízení standardně
fungující. Možná právě proto se mu v České republice nechce věnovat větší pozornosti,
kterou by si určitě zasloužilo. Jak již bylo uvedeno, objevilo se již několik záměrů pro
technologie zpracovávající směsné komunální opady, pneumatiky či plasty, avšak jejich
realizace zatím nebyla posvěcena. Je tedy otázkou, proč tomu tak je. Ve světě pracuje
pyrolýzních jednotek celá řada, ano některé pracují úspěšně, u některých vznikly problémy
(např. italská technologie Thermoselect doprovázená provozními problémy, tak
i finančními). Jenže takovéto problémy mohou nastat i u jiných zařízení či technologií,
které přináší prostě jiný způsob likvidace odpadů. Odpady vznikaly, vznikají a vznikat
budou a je potřeba na toto reagovat a přicházet se stále inovujícími technologiemi, ne
jenom kritizovat a zatracovat. Dokonce se můžeme setkat i s ostřejšími prohlášeními jako
kupříkladu, že pyrolýza je „spalovna v přestrojení“ apod. To samozřejmě následně
vyvolává, zejména u laické veřejnosti, obavy a strach. Existuje také mnoho případových
studií, které naprosto degradují pyrolýzu a zplyňování. Ano, každý termický proces je
doprovázen vedlejšími vlivy, vždy budou stát na jedné straně zastánci a na druhé odpůrci,
je však, ale důležité si uvědomit, že problematika odpadů se řešit musí i s možnými riziky
spojenými se znečištěním prostředí. Pak je nasnadě nalézt to zařízení a tu technologii,
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u které tento dopad bude co nejmenší. A podle mého názoru pyrolýza touto technologií je,
i když i u ní existují problémy související s možnými vlivy. V následujícím textu se na tyto
okolnosti podíváme.
V současnosti je v pilotní fázi nebo i v poloprovozu velké množství různých typů
pyrolýzních systémů, které mají různé dopady. Ať už jde o přítomnost různých emisí,
separaci jednotlivých produktů, způsobu chlazení a s tím související vznik odpadních vod,
nebo složení pyrolýzních olejů, plynů a dalších možných vlivů. V zásadě můžeme
uvažovat o těchto nejvýznamnějších vlivech (hodnocení vlivů vychází ze zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí EIA, viz další kapitola):


znečištění ovzduší



ohrožení lidského zdraví



hluk a vibrace



znečištění povrchových a podzemních vod



znečištění půdy a horninového prostředí



působení na faunu, floru a ekosystémy



vliv na krajinný ráz (Lapčík, 2013)

Znečištění ovzduší
Obecně vlivy pyrolýzních zařízení na ovzduší a klima lze předpokládat v první
fázi při samotné výstavbě zařízení, tak i ve druhé fází při provozu a následném spalování
vzniklého plynu v kogenerační jednotce. Nutno podotknout, že pyrolýza by neměla být
považována za spalovnu odpadu, neboť jde o jiné zařízení pracující na jiných principech.
V případě, že má být vznikající plyn spalován v kogenerační jednotce, vztahují se na
takovéto zařízení emise vznikající z provozu kogeneračních jednotek, resp. emisní limity
pro pístové spalovací motory (vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona
o ochraně ovzduší). V rámci posuzování vlivů těchto technologií je z hlediska principu
předběžné opatrnosti provedeno zpracování rozptylové studie i s přihlédnutím na
modelování látek znečišťujících ovzduší, které jsou charakteristické pro spalovny odpadů.
Z hlediska legislativy by měla být pyrolýza odpadu považována za tepelnou
úpravu odpadů, jejíž zařazení je dle přílohy č. 2 k zákonu 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
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jakožto vyjmenovaný stacionární zdroj pod č. 3.6 - Zplyňování nebo zkapalňování uhlí,
výroba nebo rafinace plynů, minerálních olejů nebo pyrolýzních olejů, výroba
energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn) nebo syntézních plynů (zákon
č. 201/2012 Sb.). A dále v případě spalování plynu s přidruženou výrobou elektrické
energie je toto zařazeno opět dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
jako vyjmenovaný stacionární zdroj pod č. 1.2 - Spalování paliv v pístových spalovacích
motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně
(u klasických zařízení) (zákon č. 201/2012 Sb.). Proto tedy uvažujeme emise vznikající při
spalování plynu v kogenerační jednotce jakožto hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
(Lapčík, 2013).
Důležité je opět zmínit, že spálené teplo plynných produktů pyrolýzy je využito
k vlastnímu otopu reaktoru, resp. ohřevu odpadů na rozkladnou teplotu. Vzniklé
přebytečné teplo spalin může být ve výměnících tepla použito pro výrobu páry a ohřevu
vody, musí však být vícestupňově vyčištěno. Toto čištění pak zahrnuje:


odprášení pomocí elektrostatického odlučovače



absorpci plynných kyselých složek alkalických roztoků vodnými roztoky NaOH
a CaCO3



adsoprci dioxinů a furanů na aktivním uhlí nebo koksu (adsorbér s pohyblivým
nebo pevným ložem)



katalytické oxidace redukce oxidů dusíku pomocí selektivní katalytické (SCR)
a selektivní nekatalytické redukce (SNCR) (Honskus, 2015)
I podle jiných informačních zdrojů (viz následující tabulka 9) uvádějících typické

koncentrace znečišťujících látek u vybraných zařízení pro termické zneškodňování odpadů,
je patrné, že tyto splňují příslušné předpisy (i při porovnání s českými emisními limity tabulka 10). A dokonce v případě plazmových technologií jsou konečné hodnoty velmi
nízké, včetně sloučenin POPs. Výjimku mohou způsobovat oxidy dusíku, k jejichž tvorbě
právě vysoké teploty přispívají. Proto je potřeba technologického čištění, resp. redukci
oxidu dusíku (Ernst & Young, 2015).
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Tab. 9: Typické koncentrace při různém způsobu zpracování odpadů ((Ernst & Young, 2015)

Legenda:
(P) pyrolýza; (G) zplyňování; (P+G) kombinace technologií; (C) spalování; (PL) plazma; (6) chladič; (7) cyklon; (8)
kotel
Tab. 10: Emisní limity pro spalovny odpadů (vyhl. 415/2012 Sb.)
Emisní
TZL
HCl
HF
SO2
NO2
CO
Hg
Cd+Tl
limit:
vyhl.
10
10
50
200
50
0,05
0,05
415/2012
1 mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
Sb.
Pozn. suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 11 %; TEQ - toxický ekvivalent

PCDD/F
0,1 ng
TEQ/m3

V případě pyrolýzy pneumatik a vznikajícího oleje popisuje Williams a kol. (1993
a 2013), že tento výsledný olej obsahoval poměrně vysoké procento PAU (více než 10 %
z celkové hmotnosti oleje) a další karcinogenní a mutagenní látky (benzen, benzo(a)pyren,
fluoranthen). Autoři tedy konstatují, že pyrolýzní olej v neupravené formě představuje
významné zdravotní riziko. Možný je i vznik fugitivních emisí. I další studie Thomas
a kol. (2009) přináší souhrn problémů s emisemi vznikajícími při pyrolýze, právě pokud
jde o PAU a 1,3 butadien a jejich závislosti na různých procesních teplotách.
Bockhorn a kol. (1999) popisuje pyrolýzu plastů za různých teplot, přičemž
výsledky

srovnává

s klasickými

termickými

postupy

při

zpracování

odpadů.

Z laboratorních experimentů vyplývá, že pyrolýza plastů má mnohem menší dopady, než
klasická zařízení. Nicméně důležitým kritériem konkrétních druhů vznikajících
znečišťujících látek závisí vždy na typu reaktoru, způsobu pyrolýzního procesu a zejména
složení vsázky.
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Baggio a kol. (2008) provedli analýzu dopadů pyrolýzy s produkcí pevných,
kapalných a plynných produktů. Plyn po filtraci a kompresi pohání dvě plynové turbíny
pro výrobu elektrické energie. Vznikající emise z procesu jsou před samotným
vypouštěním do ovzduší podrobeny SCR, snížením obsahu oxidů uhelnatého, VOC, oxidů
dusíku a odstranění pevných částic pomocí filtrů. Výsledné srovnání s klasickým
termickým zařízením pak zaručuje vysokou energetickou účinnost výstupních surovin
s nízkou úrovní znečišťujících emisí. Autoři odhadují účinnost o 28 - 30 % vyšší, než
u tradičního spalování odpadů. Analýza také zahrnovala studium znečištujících látek
a jejich koncentrace v okolí daného zařízení - z výsledků vyplývá zanedbatelný vliv na
rostlinstvo a okolní lidská sídla.
Ohrožení lidského zdraví
Míra vlivu na lidské zdraví je dána umístěním navrhovaného zařízení, resp.
lokalitou a jejího okolí. Jako nejvhodnější se jeví průmyslové oblasti daleko od trvale
obydlených lokalit. Nejčastěji je hodnoceno působení hlukem a znečištění ovzduší.
Hluková expozice je způsobena provozem samotného zařízení i provozem
dopravních prostředků, a to jak při samotné výstavbě, tak i následně při provozu
pyrolýzního zařízení. Proto se v rámci posuzování vlivů na životní prostředí provádí
modelování hlukové expozice, přičemž výsledky jsou shrnuty a vyhodnoceny v rámci
studie zdravotních rizik, která bývá rovněž součástí procesu posuzování vlivů. Expozice
hlukem je posuzována jako celotělové působení pro noční i denní dobu.
Imise látek znečišťující ovzduší, jenž mohou mít negativní vliv na lidské zdraví,
jsou opět součástí procesu posuzování. Jde o komplexní stanovení imisní zátěže
v modelované oblasti. Nejčastěji je uvažována expozice do těla lidského organismu
prostřednictvím inhalace plynných škodlivin. Jako modelované látky, které by měl provoz
takovéhoto zařízení produkovat a u kterých se provádí posuzování vlivů na veřejné zdraví,
lze považovat tuhé znečišťující látky (PM10 a PM2,5), oxidy dusíku, oxidy chloru a jeho
plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako HCL, oxidy fluoru a jeho plynných
anorganických sloučenin vyjádřených jako HF, těžké kovy (Cd a Tl a jejich sloučeniny),
rtuť, dioxiny a furany (Lapčík, 2013), (Skácel, 2016).
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Hodnocení vlivů na veřejné zdraví vychází z metodiky US EPA31 a to podle
jednotlivých a na sebe navazujících krocích:
1. identifikace nebezpečnosti (rizika)
2. hodnocení vztahu dávka - odpověď
3. hodnocení expozice
4. charakteristika rizika (vlastní odhad rizika pro veřejné zdraví)
Cílem tohoto posouzení je získání odborného podkladu při zjišťování
předpokládaných účinků provozu pyrolýzního zařízení na zdravotní stav dotčené skupiny
lidské populace žijící v potenciálním dosahu konkrétního zařízení (Skácel, 2016).
Z hlediska ochrany ovzduší lze snížit případný vliv dodržováním základních
pravidel při provozování této technologie takto:


provádět pravidelné odvětrávání skladu a příslušných prostor přes prachové filtry



v předepsaných intervalech kontrolovat funkčnost těchto filtrů



provádět měření prachu, eventuálně sazí a všech dalších látek a chemických
škodlivin vypouštěných do ovzduší



provádět měření škodlivin v rámci pracovního prostředí nebo při servisních
činnostech souvisejících s odstávkou technologie



při zjištění jakéhokoliv překročení okamžitě přijmout opatření eliminující tyto
situace (Skořepa, 2009)
Rozptylová studie je zpracována z důvodu posouzení vlivů provozu určitého

pyrolýzního zařízení na okolí - resp. lidského zdraví. Tato studie umožňuje namodelovat
předpokládané nárůstky jednotlivých imisních zátěží v dané lokalitě při provozu pyrolýzní
jednotky. Zahrnuje tedy modelování jednak samotného provozu, ale i činnosti kogenerační
jednotky, popř. jiných spalovacích zařízení (plynová turbína, fléra apod.). Výpočty jsou
prováděny

pomocí

softwaru

SYMOS

97

dle

Metodické

příručky

Českého

hydrometeorologického ústavu - Systém modelování stacionárních zdrojů. Výpočet
zahrnuje předpokládané znečištění ovzduší plynnými a pevnými znečišťujícími látkami
z bodových, liniových a plošných zdrojů. Dále je v rámci rozptylové studie prováděno
rozložení referenčních bodů v husté síti, čímž se stanoví charakteristika předpokládaného
31

US EPA - U.S. Environmental Protection Agency - Agentura pro ochranu životního prostředí, jejímž
prvořadým cílem je ochrana lidského zdraví a životní prostředí
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znečištění a zároveň se kartograficky zpracují výsledné výpočty. Přitom se přihlíží
k rozložení směru větru i jeho rychlosti vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší.
Rozptylová studie tedy slouží jako podklad pro hodnocení kvality ovzduší v dané lokalitě,
kde má být umístěn konkrétní záměr.
Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví také zohledňuje psychické
a subjektivní vlivy jedince. Samotná realizace výstavby pyrolýzního zařízení v určité
lokalitě může vyvolávat u některých obyvatel subjektivní obavy z tohoto zařízení. To se
může projevovat ve zhoršení subjektivně vnímaného osobního pocitu pohody, klidu
a bezpečí. Proto se zohledňují i tyto faktory v celkovém vyhodnocení vlivu na veřejné
zdraví (Fiedler, 2016).
Hluk, vibrace, popř. jiné fyzikální či biologické faktory
Hluk je dalším faktorem, který může negativně ovlivňovat lidské zdraví.
Hodnocení hluku se vztahuje na 3 základní kritéria:


hladinu hluku vyjádřenou jako hlasitost zvuku



frekvenci (kmitočet) hluku vyjádřenou jako výšku zvuku



průběh hlukové expozice, resp. její dobu trvání

Hluk má fyzikální podstatu a je tedy měřitelný. Vnímání hluku jedincem je však
individuální a může být ovlivněno i psychicky subjektivními pocity. Z hlediska účinků
hluku na lidský organismus, zejména pokud jde o hluk rušivý, nepříjemný a nepřetržitý,
může docházet při jeho vysoké míře až k poškození sluchového aparátu, zvýšenému riziku
vzniku hypertenze, onemocnění srdce i snížení schopnosti soustředit se. Chronické
působení hluku i při nižších intenzitách narušuje především oblast psychiky jedince
(porucha pozornosti či pocitu pohody).
Působení hluku ve vztahu k veřejnému zdraví stanovuje legislativa rozdíly
hlučnosti v denní a noční době (rozdíl 10 dB). Největší rozdíly mezi denní a noční
hlučností lze přisuzovat odlehlým lokalitám s nízkým stupněm antropogenizace. Naopak
v průmyslových oblastech je nutné počítat především se zvýšenou noční hlučností. Pro
představu, jaké úrovně hlučnosti působí na lidský organizmus, ilustrují následující tabulky.
(Skácel, 2016).
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Tab. 11: Úrovně hlukové expozice a jejich nepříznivý vliv - den (Skácel, 2016)

* přímá expozice hluku v interiéru

Tab. 12: Úrovně hlukové expozice a jejich nepříznivý vliv - noc (Skácel, 2016)

* omezená váha důkazů

V zásadě můžeme hovořit u pyrolýzních zařízení o dvojím druhu hluku. Prvním je
hluk vznikající při výstavbě a provozu dopravních prostředků. Tím druhým zase samotný
provoz pyrolýzního zařízení včetně pracující kogenerační jednotky. Pro účely stanovení
předpokládané emise hluku je zpracována hluková studie. Ta umožňuje namodelovat
hladiny akustického tlaku pro denní a noční dobu a za konkrétní časové období.
Modelování a samotné výpočty jsou provedeny pomocí programového vybavení HLUK+
profi. Pro snížení celkové hlučnosti zařízení je nutné provádět stavební činnosti pouze
v denní době a samotné komponenty kogeneračních jednotek musí být vybaveny tlumiči
hluku (Lapčík, 2013), (Skořepa, 2009).
S vibracemi lze počítat v době výstavby a to při průjezdu nákladních automobilů,
stavebních strojů a při provádění zemních prací. Jedná se však o vibrace krátkodobé
a omezené pouze pro denní dobu. Provoz samotné technologie nepředpokládá vznik ani
působení vibrací přenášené na okolní prostředí nebo na lidskou populaci. Je však možné
počítat s vibracemi menších intenzit, které se mohou přenášet do základů zařízení, popř. do
horninového prostředí. Z tohoto důvodu je potřeba provést geofyzikální průzkum daného
území (Lapčík, 2013).
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Pro minimalizaci expozice hlukem a vibracemi je potřeba dodržovat vhodné
postupy, kterými jsou:


provozovat zdroje hluku (elektrické nářadí, kompresory, drtiče apod.) výhradně
uvnitř dané provozní haly či dílny, a to tak, aby nedocházelo k negativnímu
ovlivnění hlukové pohody v okolí technologie



provádět pravidelné měření hlukové expozice uvnitř a v okolí technologie
a v případě zjištění překračování limitů realizovat protihluková opatření



pravidelně kontrolovat technický stav technologie a jejich součástí



neprovádět práce způsobující hluk ve dnech pracovního klidu a ve svátcích



dodržovat požadavky legislativy, zejména zákona č 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací (Skořepa, 2009)
Jako poslední v této sekci zmíníme možné působení elektromagnetického záření

a zápachu v okolí pyrolýzních jednotek. Realizace ani samotný provoz nevyžaduje
u takovéhoto zařízení používání radionuklidových zářičů, tudíž ionizující záření je zcela
vyloučeno. Jiný případ tvoří generátor na výrobu střídavého proudu, transformátor
a elektromotory, které jsou součástí celé jednotky. Slouží k výrobě a přenosu elektrické
energie a představují tedy zdroj záření v podobě elektromagnetického pole o určitých
frekvencích. Intenzita takovéhoto elektromagnetického pole s rostoucí vzdáleností od
zdroje klesá. Pokud uvažujeme, že zdrojem těchto polí je generátor a transformátorová
stanice a kabelové vedení, je působení na okolní prostředí a obyvatelstvo tímto zářením
mizivé. Kromě toho v případě podzemních kabelových sítí elektromagnetické záření
nepůsobí mimo kabel a půda je navíc nevodičem. Jistý vliv by mohlo mít toto záření na
zdraví jedince v případě, že dochází k působení v bezprostřední blízkosti a to dlouhodobě,
což se však nepředpokládá. Nakonec zápach, který za běžného provozu nebude šířen do
okolí. Zápach lze předpokládat pouze v případech havarijní situace (požár apod.) (Lapčík,
2013), (Nimráček, 2014).
Znečištění povrchových a podzemních vod
To, do jaké míry budou ovlivněny dotčené povrchové a podzemní vody záleží na
velikosti, charakteru i členitosti posuzované lokality a samotného pyrolýzního zařízení.
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V důsledku stavebních prací, vytvářením zpevňovacích konstrukcí a manipulačních ploch,
může docházet k ovlivnění těchto druhů vod.
Povrchové vody - vznikající srážkové vody zachycené ze střech a komunikací jsou
odvodněny a infiltrovány do podloží. Vody z manipulačních a parkovacích ploch budou
vedeny do odlučovačů ropných látek a předčištěny. U ploch, kde dochází k manipulaci se
závadnými a nebezpečnými látkami, musí být vytvořen nepropustný povrch. Nejčastěji jde
o izolační ošetření betonu proti úkapům. Vznikající technologická voda, určená jako
chladící kapalina pro ochlazování plynu, je vedena v uzavřeném okruhu. Je nutné ještě
počítat se splaškovou vodou ze sociálního zázemí zařízení, která je odvedena do městské
čistírny odpadních vod. K celkové minimalizaci případných škod na kvalitě povrchových
vod je nutné navrhovat eliminační a kompenzační opatření.
Podzemní vody - u takovýchto záměrů je předpokládáno, že nebude ovlivněna
kvalita podzemních vod, protože nedochází k vypouštění odpadních vod nebo vod se
změněnou kvalitou, do vod podzemních. Nicméně musí se počítat s průsakem vod
srážkových a v extrémních případech i možnosti vystoupání hladiny podzemních vod až do
úrovně terénu. V těchto případech pak není vyloučen případných vliv.
Obecně se tedy nepředpokládá významný vliv na povrchové a podzemní vody,
avšak je nezbytně nutné vytvořit a dodržovat protihavarijní plány (Lapčík, 2013). Aby byl
dopad na tyto vody co nejmenší, připadá v úvahu dodržovat tyto zásady:


nebezpečné látky, které mohou ohrožovat kvalitu vod, musí být skladovány
v předepsaných obalech či kontejnerech a to způsobem odpovídající kritériím pro
skladování chemických látek a odpadů



zabezpečit dostatečné množství separačních prostředků (sorbenty, záchytné vany)
při vzniku nenadále situace (pro případy úkapů a úniků nebezpečných látek či
havárií)



celkovou manipulaci s nebezpečnými látkami a odpady vykonávat pouze
v souladu s Provozním řádem a souvisejícími dokumenty



v případě havárie a úniku nebezpečných látek do vod okamžitě začít se sanací
úkapu sorbentem a zamezit tak dalšímu rozšíření znečištění



provádět pravidelný úklid prostor haly a pravidelně kontrolovat technologii včetně
dokumentace provedených revizí
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zabezpečit základní preventivní opatření (Skořepa, 2009)
Znečištění půdy a horninového prostředí
I v případě hodnocení vlivu na půdy a horninové prostředí vycházíme z předmětné

lokality, na které má konkrétní zařízení stát. Proto je vždy důležité hledat takové území, ve
kterém budou možné vlivy minimální. Kvalita půdy by měla odpovídat charakteristice
záměru, tzn., že pozemky by neměly být vhodné pro zemědělské využití a ani součástí
lokalit určených k plnění funkce lesa. Při výstavbě technologie je potřeba brát ve zřetel
i to, že dojde k rozsáhlejším výkopovým pracím a terénním úpravám. Z tohoto důvodu se
jako nejlepší plochy pro výstavbu hodí průmyslové oblasti s předchozím antropogenním
zásahem, které jsou již zcela zdevastované a nepředpokládá se u nich přítomnost
využitelných kulturních vrstev ornice či podorničí. V případě, že tedy půjde o takto
definované oblasti, nepředpokládají se u nich významné vlivy na půdu ani na skladbu
horninového prostředí.
U čehož však předpokládat významné vlivy lze, jsou rizika spojená s únikem
závadných látek do půdního prostředí, a to z důvodu havárií, nedbalosti, poruch apod. Na
tyto případy pak reagují zpracované preventivní opatření, havarijní řády a bezpečnostní
prostředky (Lapčík, 2013).
Působení na faunu, floru a ekosystémy
Fauna a flora - v případě existence či přítomnosti cenných rostlinných
společenstev a jednotlivých chráněných organismů, je potřeba provést floristické
a faunistické šetření. Opět tedy závisí, v jaké lokalitě bude navrhovaný záměr umístěn.
Ekosystémy - opět můžeme konstatovat obecná pravidla a to taková, že daná
technologie by měla být situována mimo skladebné části územního systému ekologické
stability, mimo plochy s vyšším stupněm ekologické stability, mimo chráněná území,
přírodní parky, významné krajinné prvky či evropsky významné lokality a ptačí oblasti
spadající do soustavy Natura 2000 (Lapčík, 2013), (Skořepa, 2009).
Vliv na krajinný ráz
Krajina z historického pohledu je územím, které se vyvíjelo hospodářsky, kulturně
a geopoliticky. Krajina je domovem pro člověka a ten na ni uplatňuje své estetické i jiné
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nároky. Hodnocení krajiny probíhá na úrovni individuální, tak i obecné. Individuální
vnímání je hodnoceno na základě subjektivního přístupu, který ovlivňují pocity, dojmy
a zkušenosti. Naopak, obecné vnímání je univerzální bez subjektivního hlediska. Dnes
však neexistuje ekosystém, který by nebyl ovlivněn právě člověkem. Pro krajinný ráz
uplatňujeme charakter krajiny, jenž je dán morfologií terénu nebo hustotou osídlení.
Krajina a krajinný ráz spolu úzce souvisí. S rostoucím negativním působením na krajinu
však roste i potřeba její ochrany. Pro tyto případy uplatňujeme legislativní ochranu
(zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Cílem je zabránit realizaci
nepřijatelným záměrům, které by mohly negativně ovlivnit krajinu a krajinný ráz, jakožto
národní bohatství (Svobodová, 2011), (Nimráček, 2014).
Hodnocení v našem případě je velice individuální a podléhá konkrétní lokalitě.
Obecně platí, že se má jednat o krajinu bez významné estetické funkce ovlivněné např.
průmyslovou a zemědělskou činností a poznamenanou významnou antropogenizací
(Lapčík, 2013).
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Posuzování

vlivů

pyrolýzních

metod

energetického

využití

komunálních odpadů na životní prostředí v rámci procesu „EIA“
Životní prostředí a jeho právní stránka zahrnuje širokou škálu nejrůznějších
nástrojů, pomocí kterých je umožněna ochrana nejen jednotlivých součástí přírody, ale
také člověka a jeho zdraví. Toto právo také musí umožnit občanům, aby se mohli podílet,
a do jisté míry i rozhodovat o tom, jak jejich blízké, ale i vzdálené okolí, bude vypadat.
Matúšková (2007) výstižně uvádí tento citát: „Lidské zájmy a zájmy přírody
nestojí proti sobě. Zájmy přírody jsou lidskými zájmy, protože naše přežití závisí na zdravé
přírodě. Střet nastává mezi krátkodobým a dlouhodobým lidským zájmem vykácet pozemek
a prodat dřevo proti zachování zelených ploch jako plic Země. Stavba autostrády přes
chráněné území není otázkou lidského zájmu o autostrádu proti zájmu přírody o zachování
biotopu pro nějaká zvířátka. Je to otázka dlouhodobého zájmu člověka zachovat prostředí,
ve kterém se dá žít, proti krátkodobému zájmu dojet co nejrychleji do Drážďan a prodávat
tam vepřové ovary. Příroda není naše zahrádka.“ (In: Záhumenská, 2014).

6.1 Posuzování vlivů na životní prostředí EIA/SEA
Jedním z nástrojů práva životního prostředí je proces posuzování vlivů na životní
prostředí. Proces posuzování je součástí environmentálního práva a je jedním
z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí jak v České republice, tak i takřka
ve všech státech s rozvinutou environmentální legislativou. Posuzování vlivů je zaleženo
na principu prevence před případnými závažnými zásahy lidské činnosti do životního
prostředí. Jeho cílem je vyhodnotit případný závažný vliv ještě před samotnou realizací
záměru. Následně, až po komplexním zhodnocení daného záměru, jsou navrženy opatření
omezující případný vliv, ba dokonce zcela eliminující tento vliv.
Posuzování vlivů má dvě základní formy:
 projektové posuzování - EIA (Environmental Impact Assesment) vytvářená při
rozhodování o realizaci daného záměru mající vliv na životní prostředí
 strategické posuzování - SEA (Strategic Environmental Assesment) vytvářená při
zpracování či schvalování programových koncepcí týkajících se životní prostředí
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V průběhu posuzování je shromažďováno obrovské množství odborných
informací týkající se stávajícího stavu životního prostředí, tak i o stavu prostředí, které se
změní vlivem realizace daného záměru či koncepce. Všechny tyto získané informace jsou
podkladem pro získání povolení záměru. V neposlední řadě dává EIA/SEA možnost
veřejnosti aktivně se podílet na rozhodovacím procesu v rámci veřejného projednávání
(Dvořák, 2016).
6.1.1 Proces posuzování vlivů na životní prostředí
Samotnému posuzování nejsou podrobeny veškeré záměry, ale pouze ty, které
jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon dělí záměry do dvou kategorií,
přičemž kategorie I. zahrnuje záměry, které se posuzují vždy (předpokládá se u nich
významnější riziko), u kategorie II. je u uvedených technologií vyžadováno zjišťovací
řízení. Nesmíme opomenout záměry tzv. podlimitních hodnot, u kterých opět příslušný
úřad stanoví, zda podléhají zjišťovacímu řízení či nikoliv. A ani na stavby, činnosti nebo
technologie, u kterých by mohl existovat vliv na chráněná území spadající do soustavy
Natura 2000.
Posuzování začíná podáním oznámení zpracované podle zákona o posuzování,
a to buď Ministerstvu životního prostředí, nebo krajskému úřadu. Následně je oznámení
zveřejněno a rozesláno dotčeným orgánům k vyjádření (viz následující obrázek). V další
fázi je zahájeno zjišťovací řízení, na jehož konci příslušný úřad zveřejní informace
o oznámení. Příslušný úřad může v tu chvíli navrhnout zpracování variant řešení záměru,
které se často liší kapacitou, umístěním, typem dané technologie apod., a to za
předpokladu, že je jejich provedení účelné a z technického hlediska možné. V případě
záměru kategorie II. může proces EIA negativním závěrem zjišťovacího řízení skončit.
Pokud

se

tedy v procesu

posuzování

pokračuje,

následuje

zpracování

dokumentace. Po vypracování daného dokumentu je opět tento odeslán příslušnému úřadu
a ten jej zveřejní a rozešle k vyjádření příslušným orgánům. Následně je pak z došlých
vyjádření vytvořen posudek. Výsledkem celého procesu je vydání stanoviska příslušného
úřadu, které je zároveň odborným podkladem pro vydání rozhodnutí (Záhumenská, 2014).
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Obrázek 42: Schéma procesu posuzování vlivů na ŽP (Tretiruka.cz)
Zkratky: DSÚ - dotčený správní úřad; DÚSC - dotčený územní správní celek; VP - veřejné projednání
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Celkové schéma povolovacího procesu záměru v ČR (platné od 1. 4. 2015
ilustruje následující obrázek.

Obrázek 43: Schéma povolovacího procesu (Cenia.cz)
Zkratky: DÚR - dokumentace k územnímu rozhodnutí; DSP - dokumentace ke stavebnímu povolení
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6.1.2 Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí
60. léta 20. stol. znamenala v USA začátek celého smyslu posuzování vlivů na
životní prostředí. Americká vláda reagovala na přerůstající environmentální problémy
vznikající v souvislosti s realizací řady soukromých a veřejných projektů. Americký zákon
o ochraně životní prostředí (NEPA - National Environmental Policy Act) stanovil
investorům povinnost zpracovávat projekty, v nichž musí popsat možné negativní vlivy
spolu s návrhy na jejich eliminaci nebo alespoň omezení. Tato judikatura inspirovala řadu
dalších zemí a ty ji následně převzaly ve více či méně modifikované podobě.
Až do přelomu 90. let 20. stol. na našem území nebylo posuzování nikterak
upraveno. Zásadní zvrat však přineslo schválení zákona č. 17/1992 Sb., o životním
prostředí, který vymezil základní pojmy a principy ochrany životního prostředí. Na tento
zákon pak navazoval zákon České národní rady č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. EIA tehdy měla povahu samostatného procesu, který nebyl součástí
povolovacího řízení a ani se na něj neaplikoval správní řád. Zcela nový zákon, vznikající
na základě harmonizace české legislativy s právními předpisy EU, přináší leden roku 2002,
a to nově účinný zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů. Tento právní předpis byl několikrát od své účinnosti
novelizován (poslední novelizace zákonem č. 256/2016 Sb.). Nejdůležitější novelizace
shrnuje následující odstavec.
Jedna z významných úprav právního předpisu EIA byla novelizována zákonem
č. 93/2004 Sb., který implementoval tzv. SEA a vložil tak do zákona nová ustanovení
o posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí i o mezistátní posuzování těchto
koncepcí. Zároveň schválením tohoto zákona došlo ke zrušení zákona č. 244/1992 Sb.
Zavedením zákona č. 163/2006 Sb., vznikl pojem „podlimitní záměr“, jenž se zpracovává
v tzv. zjednodušeném oznámení. Zákon č. 436/2009 Sb. zavedl aktivní žalobní legitimaci
pro občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, jejichž činností je ochrana
životního prostředí, stejně tak i pro dotčené obce. Asi největších změn přinesla novelizace
zákonem č. 39/2015 Sb., jenž změnila např. právní formu stanoviska EIA na závazné
stanovisko podle paragrafu §149 správního řádu, jehož obsah je závazný pro výrokovou
část rozhodnutí. I vznik zcela nového termínu „verifikace“, jejímž cílem je ověření, zda
v záměru nedošlo po vydání stanoviska ke změnám vedoucím k dalším možným
negativním vlivům. A nebo otázka soudního přezkumu, kdy soudy mohou přezkoumat
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negativní závěry zjišťovacího řízení, resp. kdy záměr nemůže mít významný vliv na
životní prostředí a nebude tak posuzován v procesu EIA (Dvořák, 2016).
6.1.3 Novela procesu EIA v České republice
V nedávné době schválila vláda transpoziční novelu zákona o posuzování vlivů na
ŽP, která má za cíl zjednodušit a zefektivnit proces posuzování i celou právní úpravu
procesu. Průměrná délka posuzování trvá asi půl roku, po schválení novely by mělo dojít
ke zkrácení celkové doby o k45 až 50 dnů. Mělo by také dojít k omezení počtu záměrů,
které budou EIA podléhat. Např. podlimitní záměry by již měly být posuzovány pouze ve
zvláště chráněných území.
Novela v podobě zákona č. 256/2016 Sb. zavádí zvláštní postup vydání závazného
stanoviska EIA pro vybrané prioritní záměry. Novela zákona reaguje na změnu směrnice
EIA (stanovena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU z prosince 2011
o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na ŽP). Tato změna
znamená přijetí tzv. revize směrnice EIA (směrnice Evropského parlamentu a Rady
2014/52/EU z dubna 2014), jejíž lhůta pro změnu trvá do 16. května 2017.
Jedním z dalších významných změn novelizace je úprava definice navazujícího
řízení, úpravu institutu posudku, jenž by měl sloužit především jako podklad pro
rozhodování příslušného úřadu, jež zajišťuje objektivní a odborné oponentní posouzení
dokumentace při procesu posuzování. Dále také inovace ve smyslu veřejného projednání,
přičemž nově bude veřejné projednání svoláváno pouze v případě vyjádření nesouhlasu
právě ze strany veřejnosti. Dále je to také problematika udělování, prodlužování
a odnímání autorizace pro zpracování dokumentů. Jednou z nejvýznamnějších změna pak
přináší revize přílohy č. 1 k zákonu 100/2001 Sb. (Tretiruka.cz, 2016), (Vomáčka, 2016).
Novelizovaná evropská směrnice EIA musí být tedy implementována do české
legislativy do května 2017. Tím bude zajištěna objektivita příslušného povolovacího
procesu i předcházení střetu zájmu, zavedení monitoringu významných negativních vlivů,
zavedením posouzení klimatických změn i sankcí za nedodržování jednotlivých postupů
stanovených zákonem. Cílem směrnice je tedy samotný proces posuzování zrychlit
a zejména pak zefektivnit (MŽP, 2016).
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6.2 Problematika vybraného pyrolýzního zařízení a jeho zařazení podle
zákona
V rámci zpracování této disertační práce jsem se podílel na zpracování oznámení
„Depolymerizace Šternberk“ (oznámení je zpracováno ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů).
Předmětem posuzovaného záměru je materiálové využití plastového odpadu při použití
nízkoteplotní depolymerizace (depolymerizační jednotky) v uzavřeném zařízení, jenž má
být umístěno v průmyslovém areálu (konkrétně uvnitř haly) ve městě Šternberk,
Olomoucký kraj (Lapčík, 2017).

Obrázek 44: Umístnění záměru v dotčeném území (Lapčík, 2017)

Samotný záměr je zařazen do kategorie II - záměry vyžadující zjišťovací řízení
podle přílohy č. 1 k zákonu 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 93/2004 Sb., zákon
č. 163/2006 Sb., zákon č. 186/2006 sb., zákon č. 216/2007 Sb., zákon č. 436/2008 Sb.,
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zákon č. 38/2012 Sb., zákon č. 85/2012 Sb., zákon č. 39/2015 Sb. a zákon č. 256/2016
Sb.). Hodnocený záměr je řazen do bodu 10.1. (Zařízení k odstraňování nebo
průmyslovému využívání odpadů - záměry neuvedeny v kategorii I), u něhož je
vyžadováno zjišťovací řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Depolymerizační
jednotka bude zpracovávat pouze plastový odpad, který lze považovat za odpad kategorie
O. Jiný odpad než odpad plastový nebude v daném zařízení zpracováván. Na výstupu
z tohoto zařízení bude produkován plastový olej (292,3 tun - 379,6 m3), vznikající plyn
(o objemu 0,214 m3/hod.) i tuhý zbytek - cca 3,5 t/rok tuhého rezidua (popř. i minimum
dalších odpadů). Plastový olej lze následně využívat jako topný olej v kotlích či jako
substitut motorové nafty a tuhý zbytek zase v gumárenském průmyslu při výrobě
pneumatik nebo aktivního uhlí. Nakonec samotný pyrolýzní plyn bude po průchodu
platinovým katalyzátorem spalován na fléře (Lapčík, 2017).
6.2.1 Technologie depolymerizační jednotky
Depolymerizační jednotka bude používat pro ohřev reaktoru elektrický oblouk,
jenž zajistí optimální podmínky pro depolymerizaci32 bez produkce nežádoucích produktů,
kterými může být dehet a další. Při procesu je nutno počítat s nepatrným množstvím
zbytkových nečistot.

Obrázek 45: Kontejner depolymerizační jednotky (Lapčík, 2017)

32

nízkoteplotní depolymerizace při teplotách 270 - 450 °C, kdy je základním kamenem celého procesu
rozklad (štěpení) molekul vstupního materiálu na jednodušší polymerické řetězce, které lze následně dále
využívat

2017

128

Ing. Tomáš Nimráček: Posuzování vlivů pyrolýzních metod energetického využití
komunálního odpadu na životní prostředí
Pro depolymerizaci jsou charakteristické dvě základní fáze. V té první je plastový
odpad drcen, ve druhé je následně nadrcený plast podroben depolymerizaci, při které jsou
dlouhé molekulární řetězce plastů rozkládány na krátké řetězce ropných uhlovodíků.
Vstupním materiálem pak budou všechny plasty, zejména PE, PS, PP, HDPE, LDPE, ale
i použité hydraulické a motorové oleje.

Obrázek 46: Diagram přeměny plastů na olej (Lapčík, 2017)

Nadrcený plast je přiváděn do sběrné sekce vytlačovacího stroje. Posléze je
pomocí šneku plast posouván ve směru osy vytlačovacího stroje k jeho ústí. Ohřevnými
elektrickými pásy je pak ohříváno pouzdro vytlačovacího stroje, v němž je umístěn šnek.
Uvnitř vznikají 3 teplotní zóny. V první ohřívací zóně se teplota pohybuje okolo 150 °C.
Druhá středová zóna je vyhřívána na teploty 200 °C a třetí až 300 °C. Při těchto teplotách
je pak plast vytlačován v podobě tekutiny do prvního stupně procesu - tzv. předehřevu.
Teplota se v tomto stupni zvyšuje na 350 °C, přičemž roztavený plast gravitačně přetéká
do druhého stupně. V něm vzrůstají teploty na 400 °C. Rozsah teplot je samozřejmě
závislý na typu zpracovávaného materiálu (PE, PP, PS, HDPE, LDPE). Plast je pak
přetlačen do vypařovací nádrže (teplota 415 - 420 °C). V kondenzátorech vzniká pára,
která kondenzuje a uniká do chladiče. Pára spolu s procesním plynem je vedena přes
odkalovač (plyn se odděluje a odchází do vodního filtru, kde se rozloží na oxid uhličitý,
kyslík a metan) až do přečerpávací nádrže. Vzniklý plastový olej je přečerpáván do
záchytné nádrže.
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Obrázek 47: Schéma depolymerizační jednotky (Lapčík, 2017)

Depolymerizační zařízení disponuje kapacitou 1 000 kg zpracovávaného plastu za
den, což odpovídá zhruba 348 tunám za rok. Z 1 kg vznikne díky depolymerizaci cca 0,84
kg oleje, 15 % plynu a 1 % tuhého rezidua (pro 1 tunu plastu činí cca 10 kg denně). Pro
drcení plastu bude použit drtič o výkonu 200 až 400 kg/hod.

Obrázek 48: Schéma depolymerizační linky a okolních komponentů (Lapčík, 2017)
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Kontejnerový soubor uvažované depolymerizační linky (viz obrázek 48)
umožňuje nenáročný provoz, dlouhou životnost, snadnou manipulaci a vysokou mobilitu.
Celý soubor linky je složen z těchto částí:
a) mlýn, drtič, stojan na Big Bag, dopravník, rozvaděč, dávkovač, peletovač
(mletí a peletování)
b) kontejner I (rozměry 9 x 2,8 x 3 m) - jde o vlastní depolymerizační
jednotku
c) kontejner II (rozměry 6 x 3 x 3 m) - nádrž o objemu 10 000 litrů určená
pro vzniklý plastový olej
d) fléra určená ke spalování vyprodukovaného plynu (umístěna na střeše)
Podstatné výhody depolymerizační linky lze shrnout následovně:


jde o kontejnerovou sestavu, přičemž samotné zařízení umožňuje přesné
nastavení parametrů výrobního procesu (teplota, tlak apod.), což
zabezpečuje správné zpracování odpadního plastu



technologie

nízkoteplotní

depolymerizace

zabezpečuje

rychlou

a ekologickou likvidaci plastového odpadu, přičemž následně lze získávat
plastový olej s navazujícím využitím (doprava, chemicky průmysl,
energetika atd.)


proces není doprovázen přítomností škodlivých látek, lze jen počítat pouze
s nepatrným množstvím odpadního rezidua, což odpovídá účelnému
odpadovému

hospodářství

v oblasti

nakládání

s odpady

(samotná

depolymerizační linka bude umístěna v areálu průmyslové haly - viz
obrázek 48)


depolymerizační linku lze mimo jiné využít i při likvidaci a vytěžení
skládek



depolymerizační proces je ve své podstatě ekonomicky výhodný a zároveň
šetrný k životnímu prostředí, který přináší řešení v oblasti polymerů
a jejich následné likvidace



samotná stavba depolymerizační linky odpovídá všem technickým
a bezpečnostním požadavkům

2017

131

Ing. Tomáš Nimráček: Posuzování vlivů pyrolýzních metod energetického využití
komunálního odpadu na životní prostředí


depolymerizační linka není v tomto případě spalovnou odpadů, neboť zde
nedochází k termické oxidaci - jde o nízkoteplotní pyrolýzní proces bez
přístupu oxidačních médií (Lapčík, 2017)

6.2.2 Vlivy depolymerizačního zařízení na životní prostředí a zdraví populace
Vlivy na životní prostředí
a) vliv na ovzduší a klima
Pro zhodnocení celkové emisní a imisní situace v dotčené lokalitě, byla provedena
matematická aproximace množství látek emitovaných do ovzduší dle Metodické příručky
Českého hydrometeorologického ústavu „SYMOS 97“ - Systém modelování stacionárních
zdrojů (aktualizace 2013) a pomocí softwaru SYMOS 97v2013, verze: 7.0.5942.21245,
a to pro emise znečišťujících látek, které budou emitovány v roce 2018 při provozu
depolymerizační linky. V tomto případě uvažujeme pouze bodový zdroj - fléru, konkrétně
emitující látky: TZL - tuhé znečišťující látky vyjádřené jako prachové částice PM2,5
a PM10, oxidy dusíku (NOx), chloru a fluoru a jejich plynných anorganických sloučenin
vyjádřených jako chlorovodík (HCl) a fluorovodík (HF), kadmium a thalium (Cd+Tl)
a jejich sloučenin, rtuti (Hg) a jejich sloučenin, látek PCDD/F. Ostatní látky jsou vzhledem
k imisním limitům bezvýznamné, v některých případech pro ně nejsou ani stanoveny
imisní limity. Pro potřeby tohoto zhodnocení a i z důvodu předběžné opatrnosti jsou
použity limity pro spalovny odpadů, nicméně opět je nutné konstatovat, že se nejedná
o spalovnu odpadů (specifické emisní limity odpovídají vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 4).
Pro hodnocení imisních limitů u stanovených znečišťujících látek viz výše, jsou
stanoveny imisní limity na základě přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší ve znění pozdějších předpisů. Z výsledků rozptylové studie, provedené pro
potřeby zpracování oznámení,

vyplývají následující skutečnosti.

Při porovnání

maximálních vypočtených hodnot nárůstu imisní zátěže v posuzované lokalitě a při
samotném provozu depolymerizační linky s imisními limity stanovenými zákone, je možné
konstatovat, že realizace záměru bude mít velmi malý vliv na stávající imisní situaci ve
městě Šternberk.
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Tab. 13: Výsledné srovnání vypočtených maximálních hodnot s imisními limity (Lapčík, 2017)
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Fléra při spalování zbytkového syntézního a zemního plynu bude dosahovat
tepelného příkonu zhruba 4,3 kW. Tím pádem tento zdroj není možné zařadit dle přílohy
č. 2 k zákonu 201/2012 Sb., jako vyjmenovaný stacionární zdroj, neboť nedosahuje
minimálního tepelného příkonu 300 kW u nejmenších spalovacích zdrojů.
Na depolymerizačním zařízení bylo také provedeno autorizované měření emisí
provedené Výzkumným centrem Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.
Výsledky měření prokázaly, že dané zařízení plní s rezervou emisní limity stanovené
vyhláškou.
Tab. 14: Emise zjištěné měřením za depolymerizačním zařízením (zpráva č. 16/17, VEC VŠB-TUO), (Lapčík, 2017)

b) působení hluku a dalších fyzikálních veličin
V případě zhodnocení expozice hlukem emitovaným při provozu depolymerizační
jednotky v hale byla zpracována hluková studie na základě ustanovení §12 nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
nařízení vlády č. 217/2016 Sb., pro dopadající zvukovou vlnu.
Jedním z hlavních zdrojů u daného záměru je doprava. Jednak uvažujeme
samotnou přepravu plastového odpadu, jednak manipulaci s odpadem a balíky pomocí
příslušných zařízení (vysokozdvižný vozík, manipulátor apod.) Je nutné však podotknout,
že hala je umístěna v průmyslovém areálu, kde se nachází mimo jiné i sběrný dvůr s častou
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dopravou jak nákladních, tak i osobních vozidel (dále to je i teplárna nebo výrobna
nátěrové a stavební chemie). K navýšení počtu vozidel vlivem provozu zařízení nedojde
(je počítáno s 1 x za 14 dnů odvozem oleje autocisternou a tuhého zbytku nákladním
vozidlem 1 x za rok).

Obrázek 49: Ekvivalentní hladiny hluku pro 3 výpočtové body, denní doba (Lapčík, 2017)

Tab. 15: Výsledné ekvivalentní hladiny hluku (Lapčík, 2017)

V souhrnu tedy při dodržení následujících podmínek:

2017



v noční době nechat vrata uzavřená



pouze v denní době může být povolena automobilová doprava
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nedojde vlivem provozu depolymerizačního zařízení k:


překročení hygienických limitů pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi
nejhlučnějších hodinách v denní době



překročení hygienických limitů pro hluk ze stacionárních zdrojů
v nehlučnější hodině v noční době

Výskyt vibrací, resp. nově vzniklých, není možný, neboť zařízení bude umístěno
v již existující hale a nebude vystavěna žádná další. Jistý výskyt vibrací je samozřejmě
spjat s výstavbou a montáží zařízení. Bude však pouze krátkodobý a omezený pouze na
pracovní dobu přes den. Provoz samotného depolymerizačního zařízení nepředpokládá
vznik a působení vibrací mající vliv na okolní prostředí či zdraví lidí. Mohou se však
případně vyskytnout lehké vibrace přenášené podlahou do horninového prostředí, které
však nebudou mít významný vliv.
Elektromagnetické záření může být produkováno u depolymerizačního zařízení
v případě elektromotorů. Nicméně vliv na zdraví obyvatelstva může být pouze v těsné
blízkosti těchto zařízení a to jen v případě dlouhodobého působení, což se však opět
nepředpokládá.
A nakonec ani zápach nebude vznikat, neboť samotná technologie je utěsněna
a ani při manipulaci s plastovým odpadem se toto nepředpokládá. Nelze také počítat
s únikem látek obtěžující zápachem z olejového hospodářství, protože všechny výdechy
olejového hospodářství budou vedeny do zachycovačů (Lapčík, 2017).
c) vliv na povrchové a podzemní vody
Při výstavbě zařízení nedojde ke změně v nakládání s dešťovou vodou ze střechy
haly. Nedojde ani k žádným prováděným zemním úpravám, které by měly charakter
výkopových prací. Proto žádná odpadní voda v této souvislosti nevzniká. Počítá se pouze
s nárůstem množství splaškových vod (4 zaměstnanci) oproti stávajícímu stavu, přičemž
dosavadní sociální zařízení je napojeno na místní kanalizační jednotku. Technologická
voda bude používána v uzavřeném okruhu jako chladící kapalina určená k chlazení plynu.
Vznikající odpad vody bude doplňován vyčištěnou vodou kondenzovanou z odvlhčení
vzniklého plynu.
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Plochy areálu budou řešeny jako nepropustné s bezpečnostním odtokem do
bezodtokových jímek (vybaveny lapolem) určených pro zachycení nežádoucích úniků
oleje při odčerpávání plastového oleje ze zásobníků.
V souhrnu je tedy zapotřebí dodržovat protihavarijní opatření, čímž bude
zaručeno, že nedojde k ovlivnění povrchových a podzemních vod (Lapčík, 2017).
d) vlivy na horninové prostředí
Z výše uvedených informací a mapových podkladů nepůjde v případě
depolymerizační jednotky o zábor půdy, protože celá technologie bude instalována v již
existující průmyslové hale. Rovněž nedojde k záboru pozemků z lesního půdního fondu.
Tak jak bylo zmíněno v bodě c), plochy pro manipulaci a přečerpávání plastového
oleje či odstavení pro odstavení autocisterny, budou řešeny jako nepropustné
s bezpečnostním odtokem do bezodtokových jímek (vybaveným lapolem) určených pro
případné havarijní úniky. Dále je nutné zabezpečit všechny plochy, u kterých by mohlo
dojít k průsaku závadných látek do podloží, aby byly opatřeny izolací.
Souhrnně tedy můžeme konstatovat, že případné vlivy na půdu a horninové
prostředí se neprojeví. Na druhou stranu je ale důležité realizovat preventivní opatření při
úniku a úkapu ropných látek (dopravní prostředky) a posléze zpracovat havarijní plán
(Lapčík, 2017).
e) vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V dané situaci a s přihlédnutím na umístění záměru je zřejmé, že provedení
faunistické a floristické studie nemá smysl, a proto ani v této lokalitě nebyla realizována.
Taktéž nebylo nutné provádět inventarizaci dřevin. Můžeme tedy říci, že hodnocený záměr
nebude mít vliv na faunu a flóru.
A ani v případě vlivu posuzovaného záměru na ekosystémy, nemá záměr přímý
vliv. Depolymerizační jednotka bude umístěna mimo skladebné části územního systému
ekologické stability a i mimo plochy s vyšším stupněm ekologické stability (Lapčík, 2017).
f) vlivy na krajinu a krajinný ráz
Záměr je umístěn v typicky průmyslové krajině bez významné estetické funkce.
Krajina a okolní prostředí je poznamenána dlouholetou průmyslovou činností i četnými
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antropogenními zásahy. V blízkosti průmyslové haly se nachází i řada garáží, místní
teplárna a další průmyslové podniky. Z těchto důvodů se proto nepředpokládá vliv na
krajinu a krajinný ráz.
Konečné vlivy depolymerizační jednotky na životní prostředí je možné tedy
shrnout jako méně závažné až nevýznamné. Samotné řešení umístění daného záměru
obsahuje dostatečně účinné preventivní opatření (Lapčík, 2017).
Vlivy na veřejné zdraví
a) zdravotní rizika
Autorizované posouzení zdravotních rizik depolymerizační jednotky ve městě
Šternberk bylo zaměřeno na emise hluku (fyzikální škodlivina - hlučnost) a chemické
znečištění (imise) škodlivin.
Hlučnost
Expozice hlukem byla vyjádřena jako celotělové působení v denní i v noční době.
Z výsledků je patrné, že nedojde k somatickému poškození sluchu v dotčených lokalitách
(resp. referenčních bodech viz obr. 49). Samotný bude i zanedbatelný příspěvek hlučnosti
po realizaci záměru. Výjimku tvoří referenční bod 1, kde se hladina hluku bude přibližovat
hygienickému limitu (50 dB v denní době, 40 dB noční době).
Tab. 16: Modelovaná hluková situace v okolí záměru - denní doba (Lapčík, 2017)

Tab. 17: Modelovaná hluková situace v okolí záměru - noční doba (Lapčík, 2017)
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„Hlukový příspěvek k provozu samotného záměru dosahuje číselně vyjádřitelných
hodnot, avšak na celkové hlučnosti v okolí záměru se neprojeví vzhledem k velkému
odstupu hlučnosti záměru a současného pozadí hlučnosti na modelovaných IRB
(referenčních bodech). Proto je výsledné očekávané navýšení hlučnosti překryto hlučností
pozadí a neočekává se navýšení celkové hlučnosti po zprovoznění záměru (změna hlučnosti
bude 0,0 dB)“ (Lapčík, 2017).
Hlučnost v okolí záměru na základě akustických modelů nepředstavuje v denní
ani noční době situaci, která by měnila podmínky ochrany veřejného zdraví vyjádřené na
základě objektizovaných hodnot dle AN15 (Autorizační návod dle SZÚ) a údajů Světové
zdravotnické organizace. Po realizaci záměru se tedy očekává zachování úrovně výskytu
definovaných symptomů zhoršení zdravotního stavu bez změny podmínek z hlediska
ochrany veřejného zdraví.
Hodnocení změny počtu rozmrzelých obyvatel poukazuje, že počet individuálně
dotčených občanů po realizaci záměru nebude představovat pro zdraví obyvatel významné
problémy. Počet rozmrzelých osob se tedy nezmění.
Tab. 18: Počet rozmrzelých osob a jejich změna po realizaci záměru (Lapčík, 2017)

Legenda: LA - nízká rozmrzelost; A - střední rozmrzelost; HA - vysoká rozmrzelost; Sloupce uvádějí % rozmrzelé
populace v důsledku hlučnosti určitého typu a počet obyvatel, kterých se tento jev týká. Pozn.: V tabulkách jsou počty
osob zaokrouhleny dle matematických pravidel.

Imise chemických škodlivin
Závěry z hodnocení zdravotních rizik byly konkretizovány a kvantifikovány
pomocí epidemiologických studií podle Světové zdravotnické organizace. Míra
zdravotního rizika je ověřena podle závěrů databází mezinárodních organizací (WHO a US
EPA).
Při přihlédnutí ke stávající zátěži atmosféry v dotčené lokalitě nepředstavuje
záměr riziko ohrožení veřejného zdraví. Imisní příspěvek hodnoceného záměru bude
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nepatrný a celkově významná změna imisní situace v dotčené lokalitě se nepředpokládá.
Záměr také představuje nevýznamný zdroj imisí škodlivin, což odpovídá nepatrnému počtu
očekávaných případů poškození zdravotního stavu exponované populace.
Závěry hodnocení zdravotních rizik poukazují na zátěž atmosféry a zátěž
komunální dopravy, avšak v případě dodržení deklarovaných parametrů technologie
depolymerizace nebudou intenzity a koncentrace případných polutantů důvodem
významného zvýšení rizika ovlivnění či ohrožení veřejného zdraví.
b) počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Početnost populace pro nejbližší okolí záměru při hodnocení vlivu hlučnosti na
veřejné zdraví byla odhadnuta pro referenční body s ohledem na hustotu osídlení
s využitím údajů o početnosti populace (Český statisticky úřad). Jedná se celkem o zhruba
19 trvale žijících osob, kteří mohou být potenciálně ovlivněni hlukem.
Při hodnocení byl využit princip předběžné opatrnosti, který zahrnuje teoreticky
až hypoteticky nejvyšší možné expozice dotčené populace.
Tab. 19: Početnost exponované populace (Lapčík, 2017)

c) narušení faktorů pohody
Jelikož je záměr navržen do vnitřních prostor současné stávající průmyslové hale
a v okolí se nachází průmyslové podniky, místní teplárna či komplex garáží, nemělo by
docházet k narušení faktorů pohody ani po realizaci výstavby depolymerizační linky. Je
nicméně složité hodnotit pocitové faktory, neboť objektivita těchto šetření je vždy velmi
diskutabilní (Lapčík, 2017).
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Závěrečné hodnocení záměru „Depolymerizace Šternberk“
Celkové hodnocení záměru potvrzuje, že stavba a samotný provoz bude mít malý
vliv na vznik emisí, zanedbatelný vliv na vznik emisí hluku a výskytu odpadních vod.
I ze závěrů autorizovaného posouzení vlivů na veřejné zdraví vyplývá, že záměr nezpůsobí
změny zdravotního rizika v dotčeném osídleném okolí.
Samotné zařízení je umístěno uvnitř průmyslové haly, nedojde tak k záboru, popř.
odnětí zemědělského ani lesního půdního fondu, nedojde k ovlivnění zvláště chráněných
území, významných krajinných prvků, biotopů či soustavy NATURA 2000.
„Je možno předpokládat, že celkový vliv provozu hodnocené depolymerizační
technologie nevyvolá v žádném případě překročení limitních hodnot. Realizací opatření,
navržených k prevenci, eliminaci, popř. kompenzaci negativních účinků na životní
prostředí, lze vliv záměru dále minimalizovat“ (Lapčík, 2017).
6.2.3 Problematika stanovení emisních limitů pro pyrolýzní zařízení
Úvodem je nutno konstatovat, že problematika zařazení pyrolýzních zařízení
pro tepelné zpracování odpadů a emisních limitů (EL) těchto zařízení nebyla, a mnohdy
není ani nyní, zcela jednoznačná.
Nejedná se v žádném případě o spalovnu odpadů, což lze prokázat na základě
definice uvedené v § 2, písm. p) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů: „spalovnou odpadu je stacionární zdroj určený k tepelnému
zpracování odpadu, jehož hlavním účelem není výroba energie ani jiných produktů.“
Jako první je uvedeno stanovení emisních limitů pro pyrolýzní zařízení, které je
přímo spojeno s kogenerační jednotkou, která využívá pyrolýzní plyn (např. pro výrobu
elektrické energie).
Specifické emisní limity jsou stanoveny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. pro zdroje
vyjmenované v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší. V tomto případě jsou specifické
emisní limity stanoveny podle bodu 2.4.1. části II přílohy č. 8 pro stacionární zdroj 3.6.
Nicméně tyto specifické emisní limity nelze v tomto případě použít, poněvadž daný
stacionární zdroj (pyrolýzní jednotka) nemá výduch. U navazujícího stacionárního zdroje
s označením 1.2 na pyrolýzní jednotku (kogenerační jednotka) se příslušné specifické
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emisní limity stanoví podle jeho celkového jmenovitého tepelného příkonu, a to v bodu
č. 2 části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. (tedy EL pro NOx, TZL a CO).
Nad rámec vyhlášky stanovuje specifické emisní limity krajský úřad v povolení provozu
zdroje. K hodnotám specifických emisních limitů je nutno dále uvést, že v případě
naplnění definice zařízení tepelně zpracovávajícího odpad je nutné přinejmenším stanovit
emisní limity nejen pro znečišťující látky uvedené v bodech č. 2 části II přílohy č. 2
(viz výše) a 2.3 části I přílohy č. 4 (EL pro PCDD/F, Hg, Cd, Tl), ale také pro všechny
látky, u kterých příloha č. 4 bod 1.6 zákona o ochraně ovzduší předepisuje kontinuální
měření emisí (EL pro NO2, CO, TZL, TOC, chlor jako HCl, fluor jako HF a SO2).
V souladu s požadavky krajských úřadů je nutno navrhnout hodnoty emisních
limitů znečišťujících látek, které tyto úřady vymezí. Většinou se jedná o TZL, NO x, SO2,
TOC a CO (Lapčík, 2016).
Návrh specifických emisních limitů pro kogenerační jednotku spalující pyrolýzní
plyn (viz Tab. 20 níže) byl proveden s ohledem na požadavky MŽP a jednoho z krajských
úřadů a vzhledem k naměřeným emisním hodnotám.
Tab. 20: Návrh specifických emisních limitů pro kogenerační jednotku spalující pyrolýzní plyn

Znečišťující látka
(ZL)

Emisní limit

NOx

500 mg/Nm3

CO

650 mg/Nm3

Poznámky
Specifické emisní limity pro pístové spalovací
motory (kogenerační jednotky) – plynné palivo (příl. č. 2
k vyhlášce č. 415/2012 Sb., část II, bod 2, tab. 2.1 - platné od
1. ledna 2018); tepelný příkon >1 – 5 MW

TZL
SO2
TOC
HF
HCl
PCDD/F (Ʃ TEQ)
Hg
Cd
Tl

20 mg/Nm3
95 mg/Nm3
95 mg/Nm3
1 mg/Nm3
10 mg/Nm3
0,1 ng/Nm3
0,05 mg/Nm3
Ʃ0,05 mg/Nm3

Emisní limit - navržený
Emisní limit – navržený
Emisní limit - navržený
Specifické emisní limity pro spalovny odpadu (příl. č. 4 k
vyhlášce č. 415/2012 Sb., část I, bod 1, tab. 1.1)
Specifické emisní limity pro stacionární zdroje tepelně
zpracovávající odpad jiné než spalovny odpadu (příl. č. 4 k
vyhlášce č. 415/2012 Sb., část I, bod 2.3)

Pro pyrolýzní zařízení, které není spojeno s kogenerační jednotkou, platí emisní
limity dle bodu 2.3 části I přílohy č. 4 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. (EL pro PCDD/F, Hg,
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Cd, Tl) a specifické emisní limity stanovené podle bodu 2.4.1. části II přílohy č. 8
k vyhlášce č. 415/2012 Sb. pro stacionární zdroj 3.6.
Závěrem je nutno uvést, že Ministerstvo životního prostředí nemá pravomoc
stanovit specifické emisní limity pro jednotlivé stacionární zdroje, s výjimkou zdrojů,
pro které je vydáváno rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje podle § 11 odst. 1
písm. c) zákona o ochraně ovzduší, což není tento případ.
Pro jednotlivé zdroje různých pyrolýzních technologií, které je snaha v současné
době realizovat, je tedy nutno stanovit emisní limity výše uvedeným způsobem.
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7

Závěr
Pyrolýzní technologie představují jednu z nejperspektivnějších technologií, díky

kterým dochází k účelné likvidaci odpadů, a to nejen těch komunálních. Výhodou
technologie je, že za současné likvidace odpadu dochází k produkci výstupních frakcí
v podobě kapalné, plynné a pevné složky. Takto vzniklé pyrolýzní produkty představují
komoditu, kterou lze uplatnit v široké škále odvětví. Od výroby elektrické energie
v kogeneračních a plynových jednotkách, při spoluspalování s hnědým uhlím nebo jako
palivo pro dálkové vytápění, až po kupříkladu výrobu pohonných hmot.
Na druhou stranu jde o zařízení, které není zcela prozkoumáno. I když se
o pyrolýze mluví již mnoho let, existuje celá řada pozitivních, ale i negativních názorů.
Dokonce existují i pyrolýzní jednotky, u kterých se po určité době provozu objevily
technologické a finanční problémy, které zapříčinily ukončení provozu. Tento fakt dokládá
celá řada případových studií. Jenže obdobné problémy mohou nastat i u jiných a již
zavedených zařízení uzpůsobených pro likvidaci odpadů. Stačí, aby v médiích byla
popsána nová technologie, u které však zároveň existují možná rizika, a problém je na
světě. V tu chvíli to u veřejnosti vyvolá obavy či strach a celý projekt pak může být shozen
ze stolu.
Každá, byť sebelepší technologie likvidace odpadů bude doprovázena možnými
riziky. Je však potřeba takovou technologii prověřit a zjistit, jaké vlivy mohou vznikat a do
jaké míry je lze eliminovat. Jednou z nich by mohla být právě pyrolýza, jenž
si bezesporu zaslouží větší pozornost.
Cílem disertační práce bylo celkové zhodnocení posuzování vlivů pyrolýzních
metod energetického využití komunálního odpadu na životní prostředí, ale i lidského
zdraví. Pro tyto účely bylo podrobně rozebráno téma odpadů, resp. komunálních odpadů,
v kontextu jejich skládkování, termického zpracování a statistického vyhodnocení.
Zhodnocení vlivů těchto zařízení pak vychází z platné legislativy a z procesu posuzování
vlivů na životní prostředí EIA.
Teoretická část se ve třetí kapitole zabývala odpady z historického pohledu až po
současnost s přihlédnutím k aktuální české a evropské legislativě i celkově oblasti
odpadového hospodářství. Zároveň byly nastíněny i jednotlivé postupy a způsoby
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nakládání s komunálními odpady. Důležitou podkapitolu tvořila problematika plastů
a plastových odpadů.
Čtvrtá kapitola popisovala jednotlivé způsoby energetického zpracování
komunálních odpadů. Podrobně jsou popsány tři základní termické procesy: spalování,
zplyňování a pyrolýza. U těchto technologií došlo k charakteristice jejich účelnosti
a využitelnosti s popisem jednotlivých technologických částí, popřípadě i jejich možných
rizik.
Pátá kapitola se věnovala pyrolýzním zařízením umožňujícím zpracování
komunálních odpadů. Okrajově bylo zmíněno i téma pyrolýzy pneumatik. Nicméně
stěžejním tématem kapitoly se stalo zhodnocení veškerých možných vlivů na životní
prostředí spojených právě s těmito technologiemi.
Závěrečná část disertační práce je zároveň i praktickou částí, přičemž autor této
akademické práce se podílel na zpracování oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
nazvané „Depolymerizace Šternberk“. Předmětem posuzovaného záměru je materiálové
využití plastového odpadu při použití nízkoteplotní depolymerizace. V současné době
je záměr podroben zjišťovacímu řízení dle ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Cílem zjišťovacího řízení je stanovení, zda záměr bude předmětem
posuzování dle citovaného zákona. Záměr je zařazen do kategorie II - záměry vyžadující
zjišťovací řízení podle přílohy č. 1 k zákonu 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výsledné
hodnocení veškerých vlivů depolymerizační jednotky na životní prostředí a lidské zdraví
potvrzuje, že vlivem provozu záměru nedojde v žádném případě k překročení limitních
hodnot. Záměr bude mít pouze malý vliv na vznik emisí v dotčené lokalitě, a také
zanedbatelný vliv na vznik emisí hluku a výskytu odpadních vod. I v rámci hodnocení
veřejného zdraví daný záměr nezpůsobí změny zdravotního rizika u dotčené populace.
V rámci posuzování vlivů pyrolýzních technologií pro energetické využití odpadů
na životní prostředí není z mnoha aspektů situace jednoduchá. Situace není ovšem
jednoduchá ani v případech, kdy výstup z pyrolýzní technologie bude mít charakter
suroviny k dalšímu přepracování (pyrolýzní olej).
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Navíc některé krajské úřady, v jejichž kompetenci je vedení procesů posuzování
vlivů na životní prostředí těchto zařízení, vyžadují takové konstrukční a provozní detaily
navrhovaných pyrolýzních zařízení, které nejsou pak uvedeny ani v příslušné projektové
dokumentaci (Lapčík, 2017).
Jak již bylo uvedeno výše, velká nedůvěra ze strany úřadů panuje v otázce využití
pyrolýzního oleje. Zde je oznamovatel většinou dopředu podezírán, že nebude
při případném přečerpávání oleje do cisteren dodržovat bezpečnostní předpisy a tedy dojde
ke kontaminaci podzemních vod a horninového prostředí. Rovněž panuje nedůvěra
v otázce případných odběratelů pyrolýzního oleje, přičemž v zahraničí je pyrolýzní olej
základním výstupním produktem, který je prodáván běžně rafineriím. U nás pak proto
většina potenciálních investorů při realizaci pyrolýzních technologií pro energetické
využití odpadů raději předpokládá výstavbu dalších kogeneračních jednotek, které budou
spalovat pyrolýzní olej a vyrábět elektrickou energii, byť by byl prodej pyrolýzního oleje
do rafinerie cenově výhodnější.
Dalším často vyskytujícím se jevem ve vyjádřeních dotčených samosprávných
celků a dotčených samosprávných úřadů jsou úvahy o tom, zda se při provozu pyrolýzního
zařízení nevydá zbytečně mnoho energie (vlastní spotřeba pyrolýzní jednotky) na výrobu
např. pyrolýzního oleje, o kterém je automaticky předpokládáno, že bude využit jako
palivo, i když oznamovatel předpokládá materiálové využití. Zde je většinou ze strany
úřadů uváděno, že je lépe např. plasty využít v klasické spalovně (Lapčík, 2017).
Proces posuzování vlivů na životní prostředí by měl primárně hodnotit, zda zařízení
má, či nemá vliv na životní prostředí, samozřejmě v co nejširších souvislostech. Nikoliv
vést až filozofické úvahy o účelu posuzovaného zařízení. Je nutno konstatovat,
že připomínky výše uvedeného typu představují pouze zástupné problémy, které mají jen
ztížit proces posuzování vlivů na životní prostředí a v konečném důsledku zkomplikovat
realizaci zařízení.
Problematika zařazení pyrolýzních zařízení pro tepelné zpracování odpadů
a emisních limitů (EL) těchto zařízení nebyla, a mnohdy není ani nyní, zcela jednoznačná.
V současné době je snaha realizovat v České republice pyrolýzní zařízení různých
technologií, pro které je nutno stanovit emisní limity. Proto je v disertační práci i této
problematice věnována náležitá pozornost.
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