
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ 
UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko – geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

Technologické možnosti využití ASR 

 

 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

Autor:               Bc. Jakub Škrobánek 

Vedoucí diplomové práce:             prof. Ing. Helena                     

Raclavská, CSc. 

 

 

Ostrava 2009 



PROHLÁŠENÍ: 

 

Prohlašuji, že 

 

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 

Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a náboženských 

obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní dílo 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB –

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci použít (§ 35 odst. 3) 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB – 

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB 

– TUO 

- bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše) 

 

 

V Ostravě dne  20.4.2009  

                                                                                       Jakub Škrobánek  

 



 

Místopřísežné prohlášení 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně. 

V Ostravě……………… 

        ………………………….. 

         podpis 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

      Děkuji vedoucí mé diplomové práce prof. Doc. Ing. Heleně Raclavské, CSc. za 

odborné vedení, ochotu a věcné připomínky při jejím vypracování.     



Abstrakt 

 

 Diplomová práce se zabývá optimalizací recyklace v automobilovém průmyslu. 

Pozornost je věnována především plastům z automobilového průmyslu, jeho vlastnostem, 

recyklaci a možnostem jeho dalšího využití. Dále je zde popsána likvidace autovraku dle 

legislativních požadavků a tuhé alternativní palivo (TAP), jako možný produkt z materiálů 

využívaných v automobilovém průmyslu. Práce porovnává využívání materiálů 

z automobilového průmyslu u nás a ve světě. 

 

Klí čová slova: recyklace plastů, tuhé alternativní palivo (TAP), recyklace autovraků 

 

 

Abstract 

 

These thesis consider topic optimal recycling in automobile industry. 

Focus is given to plastic material in automobile industry, to his quality, recycling and the 

another possibilities for utilization. There is also topic of liquidation wreck a car in 

accordance with legislation and solid alternative fuel as product from materials which are 

exploited in automobile industry. Thesis compares utilization of materials from automobile 

industry in Czech Republic and other countries. 

 

 

Keywords: recycling of plastic material, solid alternative fuel, recycling wreck a car 
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1. Úvod a cíl práce 

Evropská unie a Japonsko se zavázaly k recyklaci až 95 % hmotnosti u nově vyráběných 

automobilů, která bude platit od 1. 1. 2015. Odpad z drtičů automobilů (ASR – Automotive 

shredder residue) vytváří cca 20 % hmotnosti u nově vyráběných aut. Pro dosažení 95 % 

recyklace musí být tedy uspokojivě vyřešena cesta pro další využití ASR.  Spalování ASR je 

limitováno přítomností chloru a dalších problémových skupin látek VOC nebo problémových 

PCDD/F, které mohou vznikat během spalovacích procesů. V současné době je pro využití 

ASR úspěšně studována metoda tlakové pyrolýzy [5].  

Pyrolýzou lze získat směs uhlovodíků a pyrolyzní koks. Některé procesy používají pyrolýzu 

spojenou s hydrogenací. Vzniká směs nasycených uhlovodíků, síra se převede na H2S. 

Japonští vědci vyvinuli novou metodu, při které na pneumatiky působí při teplotě 400oC a 

tlaku 4 MPa 40% roztok NaOH. Za těchto podmínek se pneumatiky rozpustí během 15 minut 

na olejovitou směs uhlovodíků s dlouhými řetězci.  V USA se zkoumá nová biotechnologická 

metoda využití pryžového odpadu. Materiál ze starých pneumatik se smíchá s vhodnými 

mikroorganismy v kyselém prostředí při teplotě asi 70oC. Mikroorganismy naruší vazby C-S a 

připraví tak materiál k novému použití.  Tlak na vývoj nových metod pro recyklaci je spojen 

se zavedením Směrnice 2000/53/EG o starých vozidlech (ELV) a změněném dodatku II z 

června 2002 s rozhodnutím 2002/525/EG; 

Cílem diplomové práce je posouzení možností termického využití materiálů používaných 

v současné době v automobilovém průmyslu. Pro naplnění cíle práce jsem vycházel 

z následujících bodů: 

• Vypracování literární rešerše o možnostech využití ASR a pneumatik 

• Určení energetických parametrů (spalné teplo, výhřevnost, popelnatost a elementární 

složení) materiálů využívaných v automobilovém průmyslu. Využití výsledků 

z databáze IGI (Institutu geologického inženýrství, VŠB – Tu Ostrava). 

• Stanovení energetických parametrů vzorků odebraných u výrobce automobilů – vlastní 

měření a odběr.  

• Verifikace možnosti použití pyrolýzy pneumatik a stanovení výtěžnosti jednotlivých 

pyrolýzních produktů v laboratořích VUHU.  
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2. Legislativa 

Směrnice ELV 2000/53/EC (End-of-live vehicles) 

Nové směrnice na obsah škodlivých látek v elektrických a elektronických zařízeních platí v 

Evropské unii už od začátku roku 2003 a od července 2006 významně omezují (resp. 

zakazují) používání nebezpečných látek v těchto výrobcích (a samozřejmě všech jejich 

komponentech). Těmito směrnicemi jsou: 

• Směrnice 2000/53/EG o starých vozidlech (ELV) a změněném dodatku II z června 

2002 s rozhodnutím 2002/525/EG; 

• Směrnice 2002/95/EG pro omezení použití určitých nebezpečných látek (RoHS); 

• Směrnice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických přístrojích (WEEE). 

Tyto směrnice omezují především používání olova, rtuti, chrómu v šestém oxidačním stupni 

kadmia a dále polybromované bifenyly (PBB) a polybromované bifenylétery (PBDE).  

Směrnice pro nakládání s autovraky 2000/53/EC ze dne 18. 9. 2000 

Směrnice je dále zaměřena a ukládá následující povinnosti:  

• Preferovat znovu-využití před recyklací 

• Začlenit demontáž, znovu využití a recyklaci v designu a výrobě nových automobilů 

• PVC je stále zkoumáno Komisí 

• Po 1. 7. 2003 vozidla zavedená na trh nesmějí obsahovat, nebo pouze limitované 

množství olova, rtuti, kadmia a chromu (VI) kromě speciálních komponentů 

• Proces likvidace autovraků by měl být takový, že podrcené zbytky nejsou 

kontaminované nebezpečnými složkami, a že znovu využití a obnova jednotlivých 

automobilových komponentů nejsou omezeny 

• 85% z autovraku je opětovně využito / obnoveno a 80% opětovně využito / obnoveno 

od 1. 1. 2006 

• 95% z autovraku je opětovně využito / obnoveno a 85% opětovně využito / obnoveno 

od 1. 1.2015 

• Příloha I vyjmutí katalyzátorů a kovových složek obsahující měď, hliník, hořčík před 

samotným drcením 
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Direktiva EU známá pod zkratkou ELVD (End of Live Vehicle Directive) zavazuje výrobce 

automobilů recyklovat (obnovit) 85% hmotnosti motorového vozidla. Zodpovědnost ponesou 

právě automobilky. Ročně se v zemích EU vyřadí z provozu na devět milionů automobilů. 

Kolem 75% hmotnosti průměrného auta tvoří ocel, která se dá vrátit k opětovnému využití 

relativně snadno. Horší je to se zbývajícími 25%. Ty tvoří pneumatiky (27,5 kg), sklo (24,3 

kg), pěna a plasty (16,5 kg) a kapaliny (12,7 kg). V zemích EU začínají vznikat 

specializované zpracovatelské podniky, které se starají o ekologickou likvidaci celých 

automobilů. V blízké budoucnosti se očekává velká konjunktura této činnosti, na niž již dnes 

přední světové automobilky vytvářejí nemalé finanční rezervy. 

Automobilovým průmyslem byl vytvořen mezinárodní informační systém pro demontáž, tzv. 

IDIS systém. Tento systém byl navržen proto, aby se naplnily legislativní požadavky EU 

směrnice po ukončení životnosti automobilu. Tento systém je rozpracováván až na úroveň 

jednotlivých výrobců aut. Výrobci sdružení v tomto systému spolupracují při řešení 

ekologické a ekonomické likvidace autovraků.  

Systém je kontrolován asociací IDIS2, sestavené ze zástupců výrobců aut z Evropy, Japonska, 

Malajsie, Koreje a USA, kteří produkují více jak 1256 modelů aut z celkových 61 

automobilových značek.  

Obrázek 1 Automobilové značky zavedené v systému IDIS [19] 
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Zákon číslo 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Tento zákon stanoví 

a) Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. 

b) Práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 

c) Působnost orgánů státní správy 

 
 

§3 

Pojem odpad 

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

jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu. 

 

Autovraky 

§36 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) autovrakem - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno 

k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (dále jen 

"vozidlo") a stalo se odpadem podle §3, 

b) vybraným autovrakem - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo vymezené 

zvláštním právním předpisem31a) jako vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo tříkolové 

motorové vozidlo31b) s výjimkou motorové tříkolky31b) (dále jen "vybrané vozidlo"), 

které se stalo odpadem podle §3, 

c) výrobcem - konečný výrobce vozidla, který jej uvedl v České republice na trh, 

popřípadě jeho právní nástupce, 

d) individuálním dovozcem - dovozce vozidla, který není akreditovaným dovozcem, 

e) opětovným použitím - použití částí autovraků bez jejich přepracování ke stejnému 

účelu, pro který byly původně určeny, 
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f) zpracováním - operace prováděné po převzetí autovraku za účelem odstranění 

nebezpečných složek autovraku, demontáž, rozřezání, drcení (šrédrování), příprava na 

odstranění nebo využití odpadu z drcení a provádění všech dalších operací potřebných 

pro využití nebo odstranění autovraku a jeho částí, 

g) zpracovatelem autovraku - právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která 

provádí jednu či více operací podle písmena f) na základě souhlasu podle §14 odst. 1. 

 

§37 
Povinnosti při nakládání s autovraky 

(1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které 

jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování 

autovraků. 

(2) Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je povinen umístit vozidlo na 

místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce 

či přírody nebo krajiny.31c)  

(3) Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 2 (dále jen "opuštěné vozidlo"), přemístí 

obecní úřad po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl na náklady 

jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na 

vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístění vozidla písemně 

informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat. 

(4) Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 

2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od 

zveřejnění informace podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad 

naloží s autovrakem podle odstavce 1. 

(5) Náklady spojené s postupem podle odstavců 3 a 4 je povinen uhradit obci poslední 

vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel. 

(6) V případech, kdy je opuštěné vozidlo umístěno na pozemní komunikaci se postupuje 

v souladu se zvláštním právním předpisem.31d) 
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(7) Osoby oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků 

jsou povinny 

a) zavést systém sběru vybraných autovraků a jejich částí s přiměřenou hustotou sběrných 

míst, 

b) nakládat s vybranými autovraky a jejich částmi tak, aby bylo dosaženo, že  

1. nejpozději od 1. ledna 2006 budou vybrané autovraky opětovně použity a využity 

nejméně v míře 85% průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za 

kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 80% průměrné 

hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok, s výjimkou vybraných 

vozidel vyrobených před 1. lednem 1980, pro které je míra opětovného použití a využití 

stanovena na 75% a míra opětovného použití a materiálového využití na 70% , 

2. nejpozději do 1. ledna 2015 budou vybrané autovraky opětovně použity a využity 

nejméně v míře 95% průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za 

kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 85% průměrné 

hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok, 

c) ke splnění povinností stanovených pod písmeny a) a b) uzavřít písemnou smlouvu 

s akreditovanými dovozci a výrobci vybraných vozidel. 

(8) Povinnosti podle odstavce 7 písmene b) se nevztahují na tříkolová motorová vozidla 

a na vozidla zvláštního určení.31b) 

(9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem technické požadavky na 

nakládání s autovraky [13]. 

 

 

3. Přehled základních materiál ů používaných v automobilovém 
průmyslu 

V ASR jsou nejčastěji zastoupeny polymery mezi které patří: polypropylen (PP), polyethylen 

(PE), Acrylonitril-butadien-styren (ABS), Ethylen-propylen-ethyliden-nobornen (EPDM), 

guma, polyethylentereftalát (PET), polyamid (PA), polyvinylchlorid (PVC), které mohou být 

energeticky využity nebo mohou být využity jako zdroj chemických látek. Plastová frakce 
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v ASR tvoří obvykle 20 – 40 hmotnostních procent, obsahuje hlavně komponenty vyrobené 

ze čtyř polymerů: polyetylen (PE), polypropylén (PP), polyvinylchlorid (PVC) a polyuretan 

(PU). Kromě těchto chemických komponent jsou zastoupeny další složky: pneumatiky, guma, 

sklo, písek, kovy a nekovy.  

Složení automobilových komponent se neustále mění. Například množství používaného 

hliníku se v období 1976 až 1992 zdvojnásobilo. Stejný vývoj se předpokládal pro období od 

roku 1992 až 2002. V tomto období došlo k nárůstu využité hliníku, plastů (ABS: akrylonitril-

butadien-styren, nylonu, PE, PP, PU) a mědi. Množství PVC se pohybuje v rozmezí 7 – 12 kg 

na jeden automobil.  

 
 

Obrázek 2 Typický příklad složení ASR a zastoupení plastů ve frakci plastů 

 

 

 

Tabulka 1 Složení typických vzorků ASR [1] 

Hmotnostních procent [%] Keller Galvagno Das Mirabile Lanoir Ambrose 

plasty 30-48 20 21,5 41   33 

plastová pěna           15 

plasty (potahy, textilie)         83,1   

elastomery (včetně gumy) 10-32 20 5,3 21 2,6 18 

tkaniny (textilie, dřevo, papír) 4-26 25 53,7 10   10 

barvy, laky 3-10     5     

kovy ~20   8,1   13,5 3 

sklo, keramika, elektrický materiál 3-16   3,5 19     

prach, špína, atd. 10-20   vyjmuto       

inertní (sklo, písek, kamínky, atd.)   35         

další (zbytky)     7,9 4 0,6 21 

oleje, voda 15-17           
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Ze složení Tab.č.1 vyplývá, že největší procento vytváří polyolefiny (PE, PP), jsou částečně 

krystalické termoplasty. Tyto materiály velmi dobře izolují proti elektrickému proudu. Mají 

většinou dobrou chemickou odolnost nízkou absorbci vody a nízký koeficient tření. Další 

složku tvoří PVC, PU (pěnová, kapalná), nylon (polyamidy – PA), polystyren (PS) a ABS- 

acrylonitril-butadien-styren a polymery s obsahem skelných vláken.  

Tabulka 2 Chemické zastoupení prvků v ASR [1] 

Prvek Keller Trouvé Rausa Patierno Kondoh 
Roy, 

Chaala 
Mirabile Das Mark Saxena 

  [hm. % v sušině ]  

C 
  50,8 56,6 17,50 60,20 

32,80-
45,10 

44,50 30,00   39,70 

H 
  6,50 7,90 2,10 6,60 

4,10-
6,10 

5,30 3,70   4,60 

N 
0,90 3,00 2,70 0,50 1,70 

0,60-
3,10 

4,50 1,70   0,92 

O      21,40 17,40 7,80   6,90 7,00   11,80 

S 
0,60 0,30 0,20 0,25   

0,20-
1,00 

0,20 0,30   0,25 

Cl 
1,80 3,70   0,05 2,50 

0,10-
3,40 

0,50 1,40 
0,50-
2,00 

  

Al 
2,00               

0,70-
3,00 

  

Ba 
0,58 0,50       

0,74-
10,50 

      0,0012 

Ca 4,00                   

Cu 
1,10 1,60       

0,50-
7,10 

1,20   
0,37-
2,60 

  

Fe 
14,10         

0,90-
15,70 

25,70 13,00 
3,30-
18,00 

  

K 0,27                   

Mg 
0,87               

0,05-
0,80 

  

Mn 
0,10               

0,036-
0,11 

  

Na 0,71                   

P             0,70       

Pb 
0,51 0,14       

0,22-
0,65 

0,20   
0,11-
1,10 

0,01 

Si 7,70           2,10 9,50     

Ti             0,90       

Zn 
0,90 1,20       

0,80-
6,10 

1,90       
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Z tabulky je zřejmé, že problémový je z hlediska dalšího využití ASR obsah chloru, a dále 

vyšší obsah rizikových prvků.  ASR může být také kontaminováno PCB, protože auta jsou 

drcena společně s elektronickým vyřazeným materiálem z domácností (ledničky apod.).   

U většiny rizikových prvků s výjimkou rtuti (Hg) a kadmia (Cd), je koncentrace přibližně 10x 

větší než u tuhého komunálního odpadu.  Obsahy Hg se pohybují v rozmezí 0.5 – 15 mg/kg. 

Hg se využívá hlavně ve spínačích. Obsahy kadmia se v ASR pohybují v rozmezí 10-100 

mg/kg, obsah chromu se pohybuje v rozmezí 200-800 mg/kg, hodnoty arsenu jsou okolo 60 

mg/kg. Olova má obsahy výrazně vyšší 500 - 12 000 mg/kg.  

 

4. Odpad z drti čů automobil ů  

Odpad z drtičů automobilů (ASR – Automotive shredder residue) často označovaný jako 

automobilových prach není v současné době recyklovatelný.  Po odstranění recyklovatelných 

částí jako jsou například nárazníky, které se využívají pro výrobu nových nárazníků, airbagů, 

baterií, palivových nádrží je demontované vozidlo podrceno.  Podrcené části vozidla se vedou 

do cyklonu, kde se proudem vzduchem oddělí lehká a těžká frakce. Těžká frakce obsahuje 

převážně kovy, které jsou recyklovatelné.  V ASR jsou zastoupeny plasty (tuhé a pěnové), 

guma, sklo, papír, kůže, textilie, písek i neželezné kovy. Množství čistého PVC v ASR je asi 

4%. ASR tvoří 20 – 25 % hmotnosti vozidla. Předpokládá se, že celková roční světová 

produkce ASR je okolo 1O miliónů tun.  I když vzrůstá celkové množství recyklovatelných 

komponent narůstající počet vozidel bude celkově zvyšovat množství produkovaného ASR.  

V Evropě je od poloviny devadesátých let zvýšený zájem o způsob nakládání s  ASR. Do 

Evropské legislativy byla zahrnuta směrnice o nakládání s autovraky. V Evropě je ASR 

většinou ukládán na skládky, v některých zemích je ASR spalován nebo spolu-spalován 

s dalšími odpady nebo palivy.  Při spalovacích procesech musí být dodržena příslušná 

legislativa.  

 

4.1 Podmínky pro nakládání a likvidaci ASR 

Z ekonomického hlediska je pro recyklaci PVC i ostatních plastových dílů důležitá možnost 

používat díly vyrobené z jednoho typu plastu. Automobilové součásti jsou převážně tvořeny 

kombinací různých materiálů, které jsou obtížně mechanicky recyklovatelné. Přesto již 
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existuje několik provozů, které se zabývají jejich recyklací. Například firma Wietek GmbH 

v Německu (pro kabely), nebo firma Autovinyl ve Francii (pro palubní desky a vnitřní 

obložení). Výzkum recyklace kabelů probíhá také u firmy Kema v Nizozemí. Jako 

perspektivní se z hlediska nakládání s ASR jeví surovinová recyklace a energetické využití 

[2].  

Další osud ukládání ASR na skládky, bude do značné míry záviset na schopnosti rozkladu 

daného materiálu. Z testů vyluhovatelnosti ASR vyplývá, že obsahy rizikových prvků (Pb, 

Cd, Ni, Cu, As) ve vodném výluhu nejsou problematické. Problémový může být obsah PCB a 

PAU.  

Vzrůstající množství plastů používaných v automobilovém průmyslu vyžaduje koncepční 

přístup k řešení, který bude zahrnovat technicky a ekonomicky vhodné postupy.  Používání 

recyklovatelných plastů jako druhotné suroviny obvykle snižuje kvalitu produktů, v porovnání 

s výrobky, které byly vyrobeny z primárních materiálů.  

 

DAS a spol. [3] uvádí pět technologických možností pro využití odpadních plastů: 

• Recyklace termoplastů. Většina termoplastů jsou vysokomolekulární polymery, jejichž 

řetězce mezi sebou interagují slabými van der Waalsovými silami (polyethylen), 

silnějšími dipól-dipólovými interakcemi a vodíkovými vazbami (nylon) nebo π-π 

interakcemi mezi aromatickými kruhy (polystyren). 

• Spalování ASR 

• Kombinací recyklací termoplastů a spalování ASR 

• Recyklace nárazníků a přístrojových desek 

• Kombinací spalování ASR a recyklací nárazníků a přístrojových desek 

V USA by se spalováním veškerého ASR snížilo množství sládkovaného materiálu 

z likvidace vozidla o 20-25%, využitím termoplastů by se množství zredukovalo o 80%. 

Celkově ASR představuje přibližně 1-2% z celkového množství tuhého komunálního odpadu 

ukládaného na skládky v Americe a v Evropě a tak je tlak na jeho další využití minimální.  

Celkově je automobil složen z plastů (9.3%), gumy včetně pneumatik (7 – 8%), železo a ocel 

(64 %), hliník (6%) a 5 % tvoří kapaliny, které jsou před drcením z vozidla odstraněny a 

v malém množství je zastoupeno Pb a Cu.  Při drcení vzniká ASR. Možnost využití a 
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recyklace ASR je tedy hlavně ovlivněna jeho složením.  Způsob  nakládání s autovraky je 

znázorněn na obr. č.1. Na obr.č.2 je uvedeno procentuální zastoupení jednotlivých komponent 

z podrceného automobilu a zastoupení základních plastových komponent. Typické složení 

ASR na základě literárních údajů od devadesátých let minulého století jsou uvedeny v tabulce 

číslo 2. 

 

 

 

 

5. Procesní zpracování ASR 

5.1 Mechanická separace  

 ASR splňuje legislativní požadavky kvality vodného výluhu, což umožňuje jeho ukládání na 

skládky.  Pro zabezpečení vyšší homogenity ASR se doporučuje před drcením vyjmout 

z automobilu určeného ke šrotování polyuretanový molitan nebo nárazníky, atd. Mechanickou 

separací se mohou využít frakce, které jsou recyklovány na surovinu, nebo pro účely výroby 

paliva, případně se mohou odstranit problémové materiál, které by celkově zlepšily kvalitu 

ASR pro další využití.  Pro mechanickou separaci se využívá rozdílná hustota organických 

ASR 

~ 25% 

Drti č Mix kovy, ~ 5% Ocel, ~ 70% 

Proces 
demontáže 

Obnovené materiály 
 

Autovrak 

Obrázek 3 Schéma procesu ASR podle Kuusakovski Oy [1] 
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složek (plasty) a anorganických složek (kovy a sklo).  Hustoty komponent zastoupených 

v ASR jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Tabulka 2 Hustoty jednotlivých frakcí ASR [10] 

g/cm3 Cu Fe Al Sklo PVC PUR Polyamid Guma ABS PP Dřevo Papír 

Hustota 8.8 7.9 2.7 2.5 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 0.9 0.8 0.7 
 

V Eppingenu, SRN v zařízení na likvidaci autovraků s kapacitou 4 t/h je separace prováděna 

na základě hustoty. ASR musí být podrceno na velikost < 7 mm, což umožňuje oddělení Cu 

složky.  Pak je odsítována zrnitostní třída pod 1.2 mm, ve které je hlavně písek. Před tříděním 

na základě hustoty musí být materiál vysušen. ASR obvykle obsahuje 5 – 25 % vlhkosti, pro 

třídění vzdušným cyklonem se požaduje vlhkost materiálu < 2 %. Po vytřídění na cyklonu, 

kdy se oddělí převážně pěna je materiál sítován.  Jsou získány 4 frakce. V první frakci je 

zastoupeno převážně železo ( cca 95 % Fe), ve druhé frakci je obsažena měď, ve třetí frakci 

jsou anorganické složky a některé kovy a ve čtvrté fázi je zastoupena hlavně organická složka. 

Čtvrtá frakce tvoří až 50 hm. % průměrná hodnota výhřevnosti je  > 23 MJ/kg. První dvě 

frakce jsou zpět prodávány k výrobě kovů, třetí frakce se upravuje s cílem získání čisté Cu a 

čistého Al a čtvrtá frakce se spaluje, nebo se používá jako zdroj uhlíku při výrobě oceli nebo 

se zvažuje její využití k výrobě metanolu.  Současné náklady na zpracování 1t autovraku se 

pohybují okolo 60 – 75 EUR.  Schéma třídícího procesu je uvedeno na obr.č.3. 
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Kromě těchto metod se rozdílů v hustotě využívá také při flotaci, kde se přídavkem aditiv a 

polymerů mění povrchové vlastnosti jednotlivých plastů.  Nejúspěšněji je tato technologie 

aplikována pro oddělení PVC od PET. U ASR se přídavkem NaOH podařilo úspěšně oddělit 

PA a PC od ABS. Přídavkem NaOH se změnil hydrofobní charakter PA, zatímco PC zůstal 

neovlivněn.   

Weiss and Momber [20] popisují separaci plastu a textilu z koberečků, které navíc obsahují 

latex a pěnou naplněnou křídou pomocí vysokotlakého vodního paprsku.   

 

 

Před prověření 

Hlavní drcení 

Magnetická 
separace 

Před řezání 

Sušení 

Separace proudem 
vzduchu 

Sítování 

Síto 2 Síto 3 Síto 1 

Železo 

Měď Minerály + Kovy 

Organické 
frakce 

Pěna, prach 

< 1,2 mm 

< 7 mm 

ASR 

Obrázek 4 WESA-SLF proces mechanické separace ASR [10] 
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5.2 Termické využití ASR 

Pasel a Wanzl [16] uvádí následující metody pro termické a termochemické využití paliv nebo 

materiálů s vysokou výhřevností (Tabulka č.X1). 

 
Tabulka 3 Termochemické metody pro procesy recyklace (Pasel a Wanzl) 

 Reakce 
Požadavky na vstupní 

materiál 
Účel procesu 

Hydrogenace 
Reakce s H2 + termický 
rozklad 

Homogenní materiál 
s nízkým obsahem 
inertních složek 

Recyklace surovin 

Hydrolýza Reakce s H2O Homogenní materiál Recyklace surovin 
Zplyňování Reakce s H2O, H2 a O2 Organické látky Syngas 
Spalování Reakce s O2 Organické látky Získání energie 

Pyrolýza Termický rozklad Organické látky 

Získání energie, 
pyrolyzní plyn a 
surovin – pyrolyzní 
koks 

 

Technologie, která by se používala pro ASR vychází z požadavku homogenního složení 

vstupního materiálu, a na přítomnost inertní složky, které je zvlášť významná z hlediska 

energetického využití materiálu.  

5.2.1 Spalování 

Spalování je definováno jako kompletní oxidační přeměna paliva za účelem získání tepla. 

Spalovací zařízení, které využívají palivo nižší kvality a odpady mají roštová topeniště nebo 

fluidní spalování. Z chemických rozborů ASR vyplývá, že ASR obsahuje značné množství 

popela, což bude ovlivňovat spalovací proces.  Vzhledem k vysokým obsahům chloru a 

těžkých kovů v ASR lze předpokládat, že by při přímém spalování ASR nebyly splněny 

emisní limity [1].  

Spalování tuhých odpadů má více než stoletou tradici. V tomto časovém období, zejména 

však po druhé světové válce bylo v různých zemích světa postaveno více než 150 spaloven s 

denní kapacitou větší než 100 tun spáleného odpadu. Těžiště vývoje těchto spalovacích 

zařízení bylo v západní Evropě, kde je v současné době instalováno více než polovina všech 

instalovaných spaloven odpadů, které jsou v provozu na celém světě.   
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Spalování odpadů, termické zneškodňování odpadů a s tím související energetické využití 

odpadů patří mezi progresivní metody zneškodňování odpadů, které se vyznačují mnohými 

výhodami. Hlavní výhodou je významné snížení objemu odpadů (objem se spálením redukuje 

až na 10 % původního objemu), další výhodou je fyzikální konzistence a sterilnost zbytků po 

spalování a důležitou roli zde hraje také rychlost procesu zneškodňování ve srovnání s jinými 

metodami zneškodňování odpadů. Naproti tomu k nevýhodám patří možné emise škodlivin ve 

spalinách a z toho plynoucí zvyšující se investiční náklady na zařízení k odstranění 

znečišťujících látek ze spalin (systémy čištění spalin, filtry, pračky spalin atd.).  

Spalovny jsou rozsáhlými technologickými celky, jejichž prvotní funkce je zneškodňování 

odpadů spalováním a teprve v druhé řadě je jejich funkcí využívání tepla, které vzniká 

spálením odpadu jako paliva. O velikosti spalovny rozhodují především náklady na svoz 

odpadků, které tím také nepřímo určují spádovou oblast spalovny. Spalovny mohou být 

využity energeticky jako výtopny (zde se využívá získaného tepla pro centrální vytápění a 

přípravu teplé užitkové vody) a při větších výkonech jako kogenerační zdroj tady jako 

teplárny (teplo se využívá jako zdroj tepla a současně se vyrábí i elektrická energie). 

V České republice je termicky zpracováváno pouze 6 % spalitelných odpadů, zatímco 

v ostatních evropských státech tento podíl činí 20 až 30 %. 

5.2.2 Technologie spalování odpad ů 

Základní předností spalování odpadů ve srovnání s ostatními metodami jejich zneškodňování 

je značná redukce původního objemu odpadů (objem se spálením redukuje až na 10 % 

původního objemu), a rovněž podstatné snížení množství znečišťujících látek (kontaminantů), 

což zjednodušuje podmínky pro konečné uložení zbytků po spalování na skládkách. Pro 

některé odpadní materiály, zejména zvláštní odpady ze zdravotnických zařízení anebo odpady 

z chemického průmyslu je to v podstatě jediný způsob jejich možného zneškodnění. 

Příznivým aspektem této metody je rovněž možnost využití tepla uvolněného spalováním 

odpadu. 

5.2.3 Vlastnosti spalovaných odpad ů [3] 

Většinu spalitelných odpadů můžeme považovat za méněhodnotná paliva a jejich spalování se 

setkává s obtížemi plynoucími z nehomogenity a značné různorodosti termofyzikálních i 

chemických vlastností spalovaných odpadních materiálů a rovněž často z vysokého obsahu 
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vlhkosti. Každé palivo a tedy i spalitelné odpady jsou charakterizovány jednak obsahem 

hořlaviny (především obsahem spalitelných látek tj. uhlíku, vodíku a síry a je označován C - z 

anglického Combustible), jednak obsahem popela (je určen celkovým množstvím balastních 

minerálních látek a je označován písmenem A - z anglického Ash) a vlhkostí (označováno 

písmenem W - z anglického Water). 

Palivo - odpad je schopné samostatného hoření pouze v případě, pokud obsahuje dostatečný 

podíl hořlaviny. Pokud však významně stoupne obsah nespalitelných částí paliva, tedy popela 

a vlhkosti na úkor hořlaviny, může dojít k situaci, že takové palivo není již schopno 

samostatného hoření, protože teplo uvolněné hořlavinou je nedostatečné k odpaření vlhkosti 

paliva a k ohřátí popelovin na spalovací teplotu. Aby i hořlavina tohoto odpadu mohla shořet, 

je nezbytné přivádět na krytí zbývajících ztrát další palivo. Tomuto palivu říkáme cizí, 

podpůrné nebo nejvíce používaný termín je palivo stabilizační. 

Hranicí pro spalování tuhého odpadu bez využití stabilizačního paliva je minimální 

výhřevnost odpadu Qn = 5,00 MJ.kg-1 a této podmínce odpovídá následující složení odpadů: 

- obsah popelovin  A  ≤  60 % 

- obsah vlhkosti  W ≤  50 % 

- obsah hořlaviny C ≥  25 % 

 

Pro vzájemný vztah těchto veličin platí: 

C + W + A = 100 % 

5.2.4 Principy spalování 

Spalování tuhých odpadů probíhá poměrně složitým způsobem, je podmíněno jejich 

předchozím vysušením a ohřevem na zápalnou teplotu, k němuž dochází jednak sáláním 

žhavých spalin a zdiva kotle a jednak konvekcí spalin nebo předehřátého vzduchu. K vysušení 

odpadu dochází za teplot 50°C až 150°C. Za vyšších teplot pak v důsledku složitých 

rozkladných procesů dochází ke vzniku těkavých látek, tyto jsou obecně hořlavé a po jejich 

vznícení dochází ke vzniku plamene. Zbývající tuhý materiál je dále postupně zplyňován a po 

dosažení zápalné teploty je i postupně spalován. 
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Tato zápalná teplota představuje minimální teplotu, při jejímž dosažení dochází ke 

spontánnímu hoření odpadu v důsledku uvolnění dostatečného množství tepla ke krytí ztrát do 

okolí. K tomu, aby další spalování probíhalo požadovaným způsobem a za vzniku v podstatě 

neškodných látek, je nutno zajistit určité základní podmínky, ke kterým patří: 

- dostatečné množství spalovacího vzduchu, který by měl být přiváděn s 

přebytkem 1,5 - 2,5 vzhledem k výpočtu minimálního množství spalovacího 

vzduchu vyplývajícího ze stechiometrických výpočtů 

- dostatečný vývin tepla, nezbytný ke krytí ztrát tepla do okolí a k udržení 

minimální technologické spalovací teploty v reakční komoře (závisí na druhu 

spalovaného odpadu) 

- zajištění zdržení spalin ve spalovací komoře dodatečného spalování (při 

dostatečné teplotě v rozmezí 1000°C až 1300°C) po dobu minimálně dvou 

sekund 

 

Lze očekávat, že pokud odpadní materiály obsahují prvky jako Cl, F, S a N ve svých 

hořlavých složkách, dochází při jejich spalování ke tvorbě HCl, HF, SO2, SO3, NO a NO2. Je 

zřejmé, že odpadní spaliny se skládají především z dusíku N2, oxidu uhličitého CO2, vodní 

páry H2O a přebytečného kyslíku O2. Ostatní uvedené plynné látky lze považovat pouze za 

stopové kontaminanty a ve výpočtech ke stanovení spotřeby spalovacího vzduchu a množství 

vznikajících spalin s nimi obvykle nemusíme uvažovat. Na jejich obsahu však budou záviset 

požadavky na technické zabezpečení spalovny zařízením pro čištění spalin. 

5.2.5 Stechiometrie spalovacích proces ů 

Stechiometrické výpočty spalovacích procesů doplňují charakteristiky paliva a jsou základem 

pro všechny tepelné výpočty spalovacích zařízení a jejich dodatkových ploch. Jsou důležité 

zejména pro řešení celé řady problémů projektových a konstrukčních řešení a stejně tak i při 

kontrole nebo modernizaci stávajících spalovacích zařízení. Při těchto výpočtech se stanoví: 

- výhřevnost paliva (odpadu) 

- množství kyslíku (vzduchu) potřebného k dokonalému spalování paliva 

(odpadu) 
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- množství a složení spalin vzniklých spálením daného paliva 

- měrná hmotnost spalin 

- adiabatická, teoretická a skutečná spalná teplota 

 

Podle podmínek, které jsou vytvořeny pro spalovací proces můžeme rozdělit spalování: 

• dokonalé spalování 

• nedokonalé spalování 

Dokonalé spalování je takové spalování, při kterém nastane spálení všech hořlavých složek 

v palivu a tím pádem již hořlaviny nejsou obsaženy ve spalinách (kouřových plynech). 

Například dokonalé spálení uhlíku proběhne podle následující reakce: 

C + O2  →  CO2 

Dokonalé spalování s teoretickým množstvím vzduchu (Vmin.), které se nechá vypočítat ze 

stechiometrických vztahů spalovacích rovnic, lze dosáhnout jen při zcela dokonalém 

promíšení paliva se vzduchem a při ideálních spalovacích podmínkách. V praktickém provozu 

však je pro zajištění dokonalého spalování, spotřeba vzduchu (kyslíku) větší než teoretická a 

závisí na druhu paliva, na druhu spalovacího zařízení na oblasti spalování (difúzní nebo 

kinetická oblast apod.). Mluvíme pak o tzv. přebytku spalovacího vzduchu, který je tím menší 

čím dokonaleji se palivo mísí se vzduchem. Poměr mezi skutečnou a teoretickou spotřebou 

vzduchu se nazývá součinitel přebytku vzduchu α a platí následující vztah: 

αααα =  
minV

Vskut
 

Přebytek vzduchu je nutný, aby bylo zaručeno dokonalé spalování. Na druhé straně je 

zapotřebí zdůraznit, že příliš velký přebytek vzduchu zhoršuje ekonomii spalovacího procesu. 

Čím více vzduchu se spalování zúčastní, tím více tepla je unášeno spalinami do komína a 

následně i do ovzduší, klesá spalná teplota a také klesá součinitel využití paliva. Proto je 

třeba, aby spalovací proces probíhal s optimálním součinitelem přebytku vzduchu, tato 

hodnota je různá pro různé druhy paliv a různé konstrukce spalovacích zařízení.  
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5.3 Pyrolýza ASR 

Pyrolýza je definovaná jako termo – chemická přeměna uhlíku, neobsahující materiál 

reagující s plynným složením. Stechiometrie se rovná λ = 0. Existují dva druhy pyrolýzních 

procesů, které můžeme rozdělit na: nízko teplotní (v Německu je to nazýváno 

„Schwelprozes“), pracujících za teplot v rozmezí 400 – 600°C a vysoko teplotní procesy 

v rozmezích od 500 – 800°C. Výhodou pyrolýzy jsou poměrně nízké teploty, nevýhodou 

pyrolýzy ASR jsou rizika vysokého obsahu PCB v kondenzátu nebo v pyrolyzním koksu, 

které jsou posléze hodnocené jako nebezpečné odpady. Pro pyrolýzu je typické tvorba dehtu. 

[1] 

V jedné z prvních studií pyrolýzy ASR, Day a spol. [4] popisuje používání běžných 

spirálovitých pecních procesů a dále složení pyrolyzního plynu, kondenzátu a pyrolyzního 

koksu. Pyrolýza byla použita hlavně pro zpracování pneumatik, ale i ASR.  V pyrolyzní peci 

byla pro ASR podrcené na zrnitost pod 50 mm zvolena rezidenční doba 15 minut, při 

rychlosti plnění 200 kg/h.  Teplota v pyrolyzním reaktoru se pohybovala v rozmezí 700 – 

760°C, teplota vznikajících plynů byla 450 oC a teplota pyrolyzovanéhomateriálu dosahovala 

500 oC.  Ochlazením pyrolyzního plynu byl získán kondenzát.  Při pyrolýze ASR vzniklo 26 

% plynů, 21 % kondenzátu, 10 % vodní pára, 11 % magnetická frakce a 25 % tuhá frakce. 

V pyrolyzním plynu byl zastoupen hlavně CH4, H2, CO, C2H4/C2H2 , CO2 a C2H6, které 

tvořily až 85 % a minoritně byl zastoupen benzen, toluen, butadien a 2-methyl-1-propen.  

Výhřevnost pyrolyzního plynu byla stanovena na 44.7 MJ/kg. V kondenzátu byl zjištěn 

hlavně alkylbenzen, alkeny C3 – C6, naftalen, styren a benzen a vyšší obsahy dusíku (2.4%),  

S (2.2 %) a Cl (0.36%).  Kondenzátu byly zastoupeny aromatické uhlovodíky 66% a alfatické 

uhlovodíky 44%.  V pyrolyzním koksu se vyskytovala poměrně značné množství SiO2, Fe2O3 

a Al2O3 a chlor byl identifikován ve formě CaCl2.  Kromě oxidů obsahoval pyrolyzní koks 

značné množství Zn, Pb a Cd, v hrubozrnné frakci se vyskytovalo až 7 % Cu. Z vyluhovacích 

testů pyrolýzního koksu vyplývá, že se rizikové prvky nevyluhují.  Žádný z produktů získaný 

pyrolýzou nemá vlastnosti ani užitnou hodnotu, která by vytvářela předpoklady pro jeho další 

využití a prodej, což je podmíněna vysokým obsahem N,S a Cl v pyrolýzám kondenzátu a 

vysokými obsahy rizikových prvků v pyrolyzním koksu.  
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Obrázek 5 Schéma Pyrolýzního procesu [1]. 

 

 

Pyrocycling® je proces patentovaný v EU, USA a Kanadě, který je založen na principu 

vakuové pyrolýzy ASR při tlaku 0,2 bar a při teplotě 450 – 550°C. Výslednými produkty této 

pyrolýzy jsou: kondenzát (28 %) a voda (13%), pyrolyzní plyn (7%) a pyrolyzní koks (52%). 

Podobné výsledky při vakuové pyrolýze získal také Roy C. (2001).  Plyn může být využíván 

k ohřívání reaktoru.  Kondenzát obsahuje < 0,15% Cl, < 1% S, < 3% N. V kondenzátu jsou 

zastoupeny 33% aromatické látky, 9% alifatické organické látky, 4% olefinické, a  25% tvoří 

alicyklické uhlovodíky.  Kondenzát může být dále destilován, za účelem získání palivového 

oleje a pyrolytických zbytků („PR“) spolu s frakcemi jsou ohřívány (za tlaku 1 bar) na teplotu 

400°C.  PR je shodné s naftovým bitumenem (PB) a předpokládá se, že se bude využívat na 

budování chodníků (10% PR + 90% PB) [1].  

Plynné frakce jsou z 95% složeny z H2, CO2, CH4, CO a C2-C4 uhlovodíků a mají průměrnou 

výhřevnost ~ 24 MJ/kg. Kromě chlormetanů nebyly detekovány žádné další organo-chlorové 

sloučeniny nalezeny ani HCl.  Kromě 0,17% H2S nebyly detekovány žádné významné 

organické sloučeniny se sírou. V pyrolyzním plynu byly naměřeny obsahy Zn a Sn 

v koncentraci 142 a 56 mg/m3. V pyrolyzním koksu bylo zjištěno vysoké zastoupení 

anorganických látek až 68 %, uhlík tvořil pouze 29 %.  Uhlík vytvářel jemný povlak na 

anorganických částicích. Z uvedených výsledků je zřejmé, že proces Pyrocycling dovoluje 

získat zpět 64 % uhlíku ve formě kondenzátu nebo plynů. Při měření nebyla uspokojivě 

uzavřena látková bilance chloru, takže otázka využití pyrolyzních produktů z tohoto procesu 

je zatím otevřená [5].  
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Galvagno a spol. [6] uvádí, že pyrolýzou lze získat až 70% energie z ASR, zatímco při 

spalování lze získat pouze 40%. Výhodou je nízká teplota, prostředí bez přístupu kyslíku 

(předchází vzniku Nox, SOx a PCDD/Fs). Při testech v rotačních pecích v N2 atmosféře za 

teploty 550 – 680°C, době zdržení < 40 minut vzniklo 59 → 43% pyrolyzního koksu, ~ 20% 

kondenzátů a 4 → 13% plynů s výhřevností 19 → 30 MJ/m3 (CO, H2, CH4, C2 + uhlovodíky).  

Also de Marco a spol. [7] publikoval výsledky recyklace polymerních odpadů pyrolýzou. 

Pyrolýzní testy byly prováděny při teplotě 500°C v autoklávu v N2 s 30 minutovou dobou 

zdržení. Z výsledků je zřejmé, že kondenzát (29%) lze využít jako palivový olej (obsahující 

11% vody) a bylo by možné využít i plyn (55% CO, 10% CH4, 17% C2-C4 uhlovodíků) 

s výhřevností 32,4 MJ/m3. Lehký olej (jenž obsahuje hodně anorganických částic) má 

výtěžnost pouze ~ 10%, navíc obsahoval až 50% vody.  

 

6. Možnosti využití a zpracování pneumatik 

V Evropské unii není možné od roku 2006 používat staré pneumatiky do zavážek a po roce 

2010 se nebudou smět ani spalovat v cementárnách. Vyplynulo to z konference ETRA 

(European Tyre Recycling Association), která proběhla v Bruselu.  

Stav recyklace a využití pneumatik je v Evropě i ve světě velmi rozdílný. V Rakousku je 

ročně vyřazeno 40 tis. tun pneumatik a jejich sběrem se zabývá 6-7 center. Španělsko udává 

pro vyřazené pneumatiky následující čísla: protektorování 13,78 %, recyklace 1,43 %, 

energetika 6,06 %, zavážky 75,69 %, export 2,28 %. Polsko jako největší z kandidátských 

zemí má 38,7 mil obyvatel a na 1000 obyvatel připadá 213 aut. Z celkového množství asi 60 

kt/rok je v České republice protektorováno asi 7 tisíc tun. V cementárnách se spaluje asi 30 

kt/rok, zpracování na granule, drť a prášek představuje asi 15 kt/rok.  

Vůbec největším zpracovatelem ojetých pneumatik v Česku je jihomoravská společnost 

TASY Mokrá u Brna. Hlavní činností této firmy je likvidace ojetých pneumatik formou jejich 

využití jako alternativního paliva  v cementárnách, kterých tu likvidují kolem 30 tisíc tun 

ročně. Na českém trhu existuje v současné chvíli jen velmi málo firem, které se zabývají 

využitím pneumatik a gumového odpadu. Kromě firmy TASY je to ještě MONTSTAV CZ, 

s.r.o., DARTA Uherský Brod a  Cementárna Čížkovice. Celkově tyto subjekty dokáží ročně 

zpracovat zhruba 35 až 40 tisíc tun, přičemž na recyklaci připadne 45% a ve spalovnách končí 

zbývajících 55% gumového odpadu. 
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Další část pneumatik jde na skládky a část se využívá při stavbě silážních jam, bariér, ohrad a 

do základů. Původní výroba regenerátu v hodnotě asi 10 kt/rok byla ukončena z 

ekonomických důvodů. Podobně skončil provoz pyrolýzy pneumatik pro vysoké náklady a 

neujasněné možnosti využití produktů pyrolýzy. Zpětný odběr, který je ze zákona povinný, 

není zatím příliš účinný. 

K většímu využití granulátu z recyklovaných pneumatik u nás zatím nedochází. Důvodem je 

rozběh samotné recyklace a s tím související vyšší cena granulátu. Vyřazuje se 114 tis tun 

pneumatik za rok. Podle souhrnných údajů za Evropskou unii vysoce převažuje energetické 

využití, tj. spálení v cementárnách. Na druhém místě je regenerace, tj. protektorování. 

Materiálová recyklace představuje v celkovém objemu vyřazených pneumatik takřka 

zanedbatelný podíl. Je tedy otázka, jak chce v krátkém časovém úspěchu Evropa zajistit svůj 

cíl. Recyklace jen pro samotnou recyklaci nemá smysl, důležitá je rovnováha mezi recyklací a 

vynaloženou energií. V Evropě se zabývá recyklací pneumatik celkem 135 nezávislých firem 

v 15 členských státech. V současné době se rozšiřují výrobní kapacity, aby se splnily nové 

požadavky roku 2005. Protektorování nákladních pneumatik zaznamenává pokles, zatímco u 

osobních je zaznamenáván vzrůst z 12 na 23 %. 

Recykláty se získávají klasickým způsobem, kdy se pneumatiky mechanicky dělí za normální 

teploty se separací oceli a textilu. Další možností je kryogenní postup (zmrazením, které 

přivodí rozpad pneumatiky) nebo pyrolýzou buď konvenčními způsoby nebo nově s použitím 

mikrovln či plazmy. Pro ekonomický úspěch recyklace je však podstatné, jakým způsobem je 

možné recykláty využít. 

Velkou příležitost pro recyklovanou pryž nalézáme v přídavcích do asfaltu při budování 

silnic, kde přídavek pryže výrazně snižuje hlučnost dopravy a prodlužuje trvanlivost povrchu. 

Využívá se často drti získané kryogenním způsobem. Dalším využitím jsou za studena 

nastříkávané membrány, pěny a emulze, modifikátory asfaltu, směsi na spoje a těsnění, 

termoplastické elastomery a pryžový beton, nebo směsi na povrchy hřišť [17]. Kvalitativní 

požadavky pro materiály používané v dopravě jsou dány v ČSN EN 14260 (658012), květen 

2004 Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Silniční 

dehty - Vlastnosti a metody zkoušení.  
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6.1 Materiály používané k výrob ě pneumatik: 

Pneumatiky mají podobné chemické složení, jsou tvořeny: syntetická guma (27%), přírodní 

guma (14%), síra a složky obsahující síru, křemík, fenolické pryskyřice, oleje: aromatické, 

naftenické a parafinické, vlákna: polyester, nylon, vosky, pigmenty: ZnO, TiO2, saze (28%), 

mastné kyseliny, inertní materiál, ocelové výztuže. 16% (vlákna + plnivo, akcelerátory a 

antioxidanty).  

Tabulka 4 Chemické složení pneumatik 

Parametr Obsah (%) Parametr Obsah (%) 

Vlhkost 0.62 ZnO 1.52 

Anorganická složka 4.78 CaO 0.378 

Uhlík 83.78 Fe2O3 0.321 

Vodík 7.09 Cr 0.0097 

Dusík 0.24 Cd 0.0006 

Síra 1.23 Cl 0.149 

Kyslík 2.17 F 0.001 

Celkem: 100   

 

Problémový parametr – chlor: 2 až 5 x vyšší obsahy než se vyskytují v uhlí.  Ewall M., 

Nicholson K. (2007): Hazardous Waste and tire incineration in the U.S. and Mexican Cement 

Industries. Environmental and Helad problems. [18].  

 

6.2 Pyrolýza pneumatik - význam 

Při pyrolýze vzniká pevná, kapalná a plynná fáze, vzájemný poměr fází nezávisí pouze na 

vstupních podmínkách (organická složka/anorganická) ale závisí na teplotě, době zdržení a 

nosném plynu. Vzhledem k velké proměnlivosti parametrů musí být celý proces pyrolýzy 

navržen tak, aby vycházel z konečného využití pyrolyzních produktů. Uhlíkatý zbytek 

z pyrolýzy může reprezentovat 33 – 68 % (Harder M.K. et al. 2006).   

Při pyrolýze pneumatik vznikají 3 fáze (koks + pyrolytický olej + plyn), z nichž plynná fáze 

má bez použití katalyzátoru nejnižší výtěžnost. Lehká část pyrolytických olejů obsahuje di-
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limonen, který je pro trh zajímavý (Roy C, et al. 1999). Naftalenová frakce s bodem varu < 

160oC se využívá jako vysokooktanová složka pro benzín. Destilát s bodem varu < 204oC má 

mechanické a lubrikační vlastnosti podobné jako komerčně prodávané aromatické oleje 

Dutrex R 729. Pyrolytický uhlík – obsahuje vysoké obsahy anorganických složek (ZnO a S), 

existují problémy s jeho dalším využitím jako technického sorbentu.  Složení závisí na 

podmínkách pyrolýzy. Chemická úprava (loužení v kyselém prostředí) zlepšuje kvalitu 

pyrolytického uhlíku.  

 

6.3 Laboratorní zkoušky – stanovení výt ěžku dehtu, vody a plynu 

Pro porovnání výsledků pilotních zkoušek s reálnými technologickými možnostmi materiálu 

bylo v akreditovaných laboratořích VUHU, a.s. provedeno stanovení výtěžku dehtu, vody, 

plynu a koksového zbytku při nízkoteplotní destilaci podle ČSN 647.  

Podstata zkoušky: vzorek se zahřívá v hliníkové retortě na teplotu 520oC po dobu 80 minut. 

Produkty rozkladu se odvádějí do předlohy chlazené vodou. Dehet a voda kondenzují, zatím 

co plynné produkty uniknou do atmosféry. Koksový zbytek v retortě se zváží. Předloha a její 

obsah se rovněž zváží a hmotnost obsažené vody se stanoví destilační metodou s toluenem 

nebo xylenem, hmotnost dehtu se získá z rozdílu. Celková voda v předloze zahrnuje vodu 

obsaženou v materiálu a orogenetickou vodu vzniklou během rozkladných procesů. Obsah 

vody v odpadu se separátně stanoví destilací s toluenem nebo xylenem, obsah orogenetické 

vody lze vypočítat. Obsah plynu v procentech se získá odečtením součtu koksového zbytku, 

dehtu a orogenetické vody v procentech od 100. Výsledky se uvádějí ve stavu „jak 

analyzováno“ nebo v „bezvodém stavu“. Nejdůležitější fází procesu je udržení správného 

rozložení teploty v čase: celková doba nízkoteplotní destilace mezi 20 až 520oC probíhá 80 

minut, účinná doba nízkoteplotní destilace mezi 310 až 520oC probíhá 60 minut.  Tento 

normovaný proces umožňuje jednoznačné porovnání výtěžnosti jednotlivých produktů za 

standardizovaných podmínek pro různé odpady.  

Doprovodně byly ve vzorcích stanoveny další parametry: 

� Obsah vody (ČSN 44 1377) 

� Obsah popela (ČSN 44 1378) 
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� Stanovení obsahu oxidu uhličitého z uhličitanů (ČSN ISO 625) 

� Stanovení C,H,N,S 

� Stanovení stopových prvků 

 

Tabulka 5 Výsledky laboratorní zkoušky – výtěžnosti jednotlivých frakcí 

 (% hm) Obsah v sušině (% hm) Obsah v hořlavině (% hm) 
 Wa Ad TSK SK WSK GSK TSK SKC WSK GSK 
Pryž 0.56 5.29 44.46 38.51 0.24 16.79 57.50 35.07 0.25 7.18 

Kde: Wa  - voda analytická, Ad – popel v bezvodém stavu, SK – polokoks, WSK – 
pyrogenetická voda, GSK – plyn, TSK - dehet 

 

Laboratorní zkouška výtěžnosti jednotlivých frakcí je v plné shodě s daty, které publikovali 

jiní autoři a jsou shrnuty Boxiong S. et al. (2006). Obsah pyrolyzního uhlíku se pohybuje 

okolo 38 %, dehtová fáze obsahuje cca 44 % a plynná cca 16 %.  Výsledky z pyrolýzního 

testu prováděného Boxioning S. et al. [9], který probíhal při rychlosti ohřevu 10oC/min až do 

teploty 500oC jsou uvedeny v tabulce č.6 .Rozklad elastomeru v pneumatikách je kompletní 

při teplotě 420oC. Další zvyšování teploty neovlivňuje výnos oleje, plynu ani pyrolýzního 

koksu. Typický výnos jednotlivých komponent při pyrolýze: 55 % olej, 35 % pyrolýzní koks 

a 10 % plyn.  

 

Tabulka 6 Výtěžnost jednotlivých frakcí při pyrolýze pneumatik  

 Olej Plyn Pyrolýzní uhlík 
Pneumatiky 45.9 % 16.5 % 37.59 % 
Katalyzátor/pneumatiky 13.8 % 49.4  % 36.80 % 

 

Maximální změna ve výtěžnosti plynu a oleje (viz tabulka) byla dosažena při poměru  

katalyzátor/pneumatiky 1:1, výtěžnost se mění v závislosti na poměru mezi katalyzátorem a 

pneumatikami. Frakce bez použití katalyzátoru tvoří 34.4 % z olejů, při poměru 1:0 se zvyšuje 

na 84.34 %. Katalyzátor (zeolit) umožní krakování velkých molekul do lehké frakce nebo za 

vzniku nekondenzujícího plynu. Při použití katalyzátoru dochází v lehké frakci 

k významnému obohacení BTEX. Pří poměru katalyzátor/pneumatika 1.0 tvoří aromatické 

uhlovodíky až 51.39 %, bez katalyzátoru pouze 13.78 %. Chemické složení olejové frakce je 

uvedeno v tabulce č.7. 
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Tabulka 7 Složení olejové frakce [9] 

 Poměr katalyzátor/pneumatika 
 0 0.25 0.50 0.75 1.0 
Benzen 1.29 2.39 8.15 7.12 4.86 
Toluen 6.72 12.32 26.30 24.39 21.01 
Ethylbenzen 3.31 5.55 5.50 5.32 5.04 
M+p Xylen 5.76 10.09 16.50 17.57 19.10 
O-xylen 0 4.82 5.96 5.83 6.42 
Styren 7.78     
Isopropylbenzen 0.89 0.19 0.48 0.48 0.48 
Propylbenzen 0.52 0.52 0.76 0.66 0.58 
Ethyltoluene 2.46 3.94 3.85 5.87 5.55 
1,3,5 - 
Trimethylbenzen 

1.45 2.18 1.93 3.24 3.26 

Isopropylmethylbenzen 0 4.22 1.21 1.52 1.62 
Limonen 24.62 5.13 1.28 0.46 0.34 
Indan 0.16 0.53 0.61 0.77 0.58 
Diethylbenzen 0.30 0.95 0.27 0.98 0.36 
Propylmethylbenzen 0.34 0.31 0.32 0.55 0.39 
Ethyldimethylbenzen 0.61 1.32 0.83 1.05 1.23 
Tetramethylbenzen 0.74 1.31 0.80 0.92 1.05 
Dimethylstyren 0.77 0.59 0.42 0.75 0.75 
C5 - benzen 0.28 0.20 0.08 0.54 0 
Dimethylstyren 0.81 0.79 0.47 0.69 0.43 
Trimethylstyren 0.27 0.23 0.15 0.17 0.12 
Celkem 64.95 % 74.22 % 86.77 % 95.67 % 88.69 % 
 
Nevýhodou přídavku katalyzátoru je degradace limonenu, který reprezentuje komerčně 
nejvýznamnější složku pyrolýzního oleje.  

 

Někteří autoři uvádí, že nízká teplota při pyrolýze a delší doba setrvání vytvořených plynů 

v komoře podporuje tvorbu uhlíkové matrice (prouhelnění). Vysoká teplota a delší doba 

procesu zvyšuje množství produkovaných plynů a při střední teplotě a krátké době setrvání 

jsou vytvořeny podmínky pro maximální výtěžnost kapalné fáze. 

  Kapalina Uhlík Plyn 
Rychlá pyrolýza Střední rozsah teplot, krátká doba 

setrvání 
75 % 12 % 13 % 

Karbonizace Nízké teploty, dlouhá doba zdržení 30 % 35 % 35 % 
Zplyňování Vysoká teplota, dlouhá doba zdržení 5 % 10 % 85 % 
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Podmínky pro rychlou pyrolýzu:  
• vysoká teplota ohřevu a rychlý přestup tepla, což vyžaduje co nejjemnější 

granulometrii vstupního materiálu (< 2 mm) 

• přesně kontrolovaná teplota reakce okolo 500oC a teplota plynné fáze v rozmezí 400 – 

450oC 

• krátký rezidenční čas pro páry – méně než 2 sec 

• rychlé ochlazení pyrolyzních plynů za účelem přípravy oleje.  

 

V tabulce č.8 a 9 jsou uvedeny výsledky laboratorních rozborů – stanovení elementárního 

složení v bezvodém vzorku a hořlavině. Rozbory byly provedeny ve VUHU, a.s.  

 

Tabulka 8 Výsledky laboratorní zkoušky – elementární složení v bezvodém vzorku 

Wa Ad Cd Hd Nd Od Sd  
Polokoks (%) 
Polokoks pryž 0.53 12.78 85.27 0.33 0.26 0 2.33 

 

Tabulka 9 Výsledky laboratorní zkoušky – elementární složení v hořlavině 

Cdaf Hdaf Ndaf Odaf Sdaf  
Polokoks (%) 
Polokoks pryž 97.76 0.38 0.30 0 2.67 

 

V tabulce č.10 jsou uvedeny energetické parametry pro vstupní materiál, pryž, analýzy byly 

provedeny v laboratořích VŠB – TU Ostrava, podle standardizované metodiky.  

Tabulka 10 Energetické parametry pryž 

  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku 
Voda celková % 0.87   
Popel % 3.76 0.01  
Hořlavina % 95.37 99.99 100.00 
Spalné teplo kJ/kg 37697 38028 38032 
Výhřevnost kJ/kg 36295 36633 36637 
Vodík % 6.71 6.77 6.77 
Uhlík % 81.89 82.64 82.65 
Dusík % 0.38 0.38 0.38 
Kyslík % 5.32 5.37 5.37 
Síra % 0.82 0.83 0.83 
Po vyhodnocení průběhu pyrolýzní zkoušky podle normy a shody s literárními údaji o 

výtěžnosti jednotlivých frakcí, byl proveden poloprovozní pokus v laboratořích VUHU Most 
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s pyrolýzou pneumatik nadrcených pod 5 mm za účel další charakterizace chemického složení 

kondenzátu a vlastností pyrolýzního koksu.  

Je známo, že povrchové vlastnosti pyrolýzního koksu se stanovují metodou ESCA nebo XPS 

(X-ray photoelectron spectroscopy). Vzrůstající teplota snižuje množství uhlovodíků 

adsorbovaných na povrchu sazí, což je prekurzor vzniku pyrolýzního uhlíku, dochází ke 

snížení množství pyrolytického uhlíku se vzrůstající teplotou pyrolýzy. Základním rozdílem 

mezi komerčně prodávanými sazemi a pyrolyzními sazemi (pyrolytic carbon black) je obsah 

anorganické složky (ZnO, S) ale také SiO2 a Al2O3. Se vzrůstající teplotou pyrolýzy dochází 

k reakci mezi ZnO a S za vzniku ZnS, který tvoří individuální částice s hustotou, která je 

vyšší než pyrolyzního uhlíku a částice lze dále separovat.  I v našem případě byl obsah zinku 

v pyrolyzním koksu stanovený metodou RTG-fluorescence velmi vysoký až 7.6 % ZnO, do 1 

% se vyskytovalo Ba, Cr, Fe apod. Charakter pyrolyzního koksu s pórovitou strukturou je 

zřejmý z následující fotodokumentace. 

 

Obrázek 6 Povrch a struktura pyrolyzního koksu z pyrolýzy pneumatik 

 

Výsledky RTG difrak ční analýzy popele z pneumatik 

Prášková RTG difrakční analýza byla provedena z laboratorně připraveného popele 

z pneumatik, tato alternativa byla testována pro porovnání problémů s následným využitím 

vedlejších energetických produktů (VEP). Vzorek pro analýzu nebyl speciálně upravován, 

pouze byl homogenizován v třecí misce a nanesen na skleněný nosič. Kvantifiace amorfního 

podílu nebyla prováděna. 
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Měření probíhalo na modernizovaném, plně automatizovaném difraktometru URD-6 (Rich. 

Seifert-FPM, SRN) za podmínek: Záření CoKα/Ni filtr, napětí 40kV, proud 35 mA, krokový 

režim s krokem 0.05o 2Θ s časem na kroku 3s a s digitálním zpracováním výsledných dat. Jak 

pro měření, tak pro vyhodnocování byl použit firemní program RayfleX (RayfleX ScanX a 

RayfleX Analyze, verze 2.289).  

Pro kvalitativní vyhodnocení byla dále použita databáze difrakčních dat PDF-2, verze 2001 

(International Centre for Diffraction Data, Pensylvania, USA). Pro semikvantitativní analýzu 

byl použit program RayfleX Autoquan verze 2.6. Jedná se v podstatě o komerční, upravenou 

verzi programu BGMN (např. Taut, Kleeberg, Bergmann, 1998). Označení Autoquan se 

vztahuje k programovému interface BGMN pro práci v prostředí Windows NT 4.  

Kvantifikace pomocí tohoto programu je založena na modelování difrakčních spekter s 

použitím známých strukturních dat (mřížkové parametry, pozice atomů ve struktuře, 

prostorová grupa, obsazovací faktory atd.) pro jednotlivé minerály a s následným porovnáním 

s naměřeným difrakčním záznamem pomocí vícerozměrné regrese.  

 

 

Bylo zjištěno, že popel z pneu obsahuje 

zinkit – ZnO, willemit – Zn2SiO4, anhydrit 

– CaSO4 a cristobalit – SiO2. Vyloučit není 

také možné určitou příměs amorfních 

složek. Výsledky semikvantitativní fázové 

analýzy jsou v následujícím obrázku. 

Anhydrit 19.2 ± 3.6 %, cristobalit 10.41 ± 

1.98 %, zinkit 28.13 ± 2.19 % a willemit 

42.2 ± 4.5 %.  

 

Mikroskopické pozorování pomocí stereomikroskopu ukázalo, že laboratorně připravený 

popel není homogenní, ale obsahuje dvě morfologicky a barevně mírně odlišné složky. Jedná 

se jednak o bílé, většinou ostrohranné, homogenní částice. Druhou složkou jsou béžově 

zbarvené nepravidelné lístky a šupinky nebo beztvaré mikročástice. Willemit je ve vzorcích 

možné poměrně spolehlivě identifikovat pomocí fluorescence v ultrafialovém světle. 
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Willemitu vykazuje dosti silnou emisi v zelené až žlutozelené části spektra. Je 

pravděpodobné, že willemit je obsažen v lístkovitých částicích.   

 

 

Obrázek 7 Charakter popílků ze spalování 
pneumatik – 7x zvětšeno 

 

Obrázek 8 Charakter popílků ze spalování 
pneumatik – 16x zvětšeno 

  

  

 

Obrázek 9 Fluorescence willemitu v UV světle mikroskopu 



Jakub Škrobánek: Možnosti využití ASR 

2009  32 
 

7. Výběr optimální technologie 

Pro určení energie uvolněné spalováním odpadu byly vypracovány různé postupy, které 

vychází jednak z hodnot výhřevnosti a obsahu celkového uhlíku. Podle Othena et al. (2007) 

[14] lze pro hodnocení uvolněné energie použití poměr výhřevnosti/ množství uhlíku 

v materiálu. Výsledky uvolněné energie na 1 kg materiálu jsou uvedeny v následujících 

tabulkách. V tabulce č.11 jsou uvedeny hodnoty, které publikoval Othen et al. (2007) a 

v následující tabulce č.16 jsou uvedeny hodnoty, které jsem získal analýzou odpadů 

z automobilového průmyslu a v tabulce č.16 jsou uvedeny výsledky rozborů energetických 

parametrů pro vybrané komponenty automobilů vyráběných v současné době v regionu.  

Pro svou diplomovou práci jsem použil vzorky součástek z automobilu vyráběného 

v Moravskoslezském kraji. Vzorky jsem roztřídil, ne všechny byly vhodné pro experimentální 

měření. Jednotlivé vzorky jsou zobrazeny na obrázku č. 11.  Nejdříve jsem vzorky  manuálně 

roztřídil na kusy o  velikosti cca 5 x 5 cm. Při rozbíjení jsem si pomáhal běžným kutilským 

nářadím (kladivo, pilka, kleště, svěrák…). Dále byly vzorky drceny pomocí nožoválcového 

drtiče firmy Pulverisette fy Fritsch na oddělení úpravnictví VŠB-HGF- Inst.542. Takto 

upravené vzorky (zrnitost do 2 mm) byly analyzovány v laboratořích HGF – Institutů 546 a 

541. U všech vzorků bylo stanoveno spalné teplo Kalorimetrem AC – 350 firmy Leco,  pro 

výpočet jejich výhřevnosti musely být stanoveny spalitelné látky (gravimetricky při 550 °C). 

Misky po spálení vzorků jsou zobrazeny na obrázku číslo 12.  

Pro určení výhřevnosti byla použita metoda ČSN ISO 1928 – kalorimetr firmy LECO, pro 

určení obsahu uhlíku ČSN ISO 609 – analyzátor firmy Eurovector EuroEA 980.  Výsledky 

jsou uvedeny v tabulce č.11.  
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Tabulka 11 Energie uvolněná z 1 kg uhlíku (Othen et al. 2007) 

Materiály z USA  Materiály z ČR 

Výhřevnost C Q/C Výhřevnost C Q/C 

 

MJ/kg % MJ/kg MJ/kg % MJ/kg 

Plastové pytle 30.96 66.30 0.467 22.16 47.18 0.47 

Plastové folie 33.62 67.21 0.503 23.62 48.65 0.48 

Nápojové láhve - čiré 22.50 52.67 0.433 22.65 59.06 0.38 

Lahve - barvené 24.64 56.45 0.440 24.87 55.45 0.44 

Ostatní plastové láhve 35.66 69.28 0.513 35.51 73.12 0.48 

Plast s vyšší hustotou 29.77 59.65 0.498    

Průměr   0.470   0.450 

St. odchylka   0.034   0.041 

Štěpka       0.395 

 

Z tabulky je zřejmé, že poměr výhřevnost/obsah uhlíku dosahuje průměrné hodnoty 0.47 a standardní 

směrodatná odchylka je 0.034. Podobné výsledky jsou pro gumu a různé plasty publikovány i 

v databázi Phyllis. 

 

Tabulka 12 Poměr  Q/C pro různé druhy plastů a gumu v databázi Phyllis 

Phyllis Materiály z ČR 

Q/C Výhřevnost C Q/C 

 

MJ/kg MJ/kg % MJ/kg 

HDPE 0.539 38.44 73.15 0.52 

LDPE 0.544 35.51 64.12 0.55 

PVC 0.505 32.35 61.27 0.52 

Guma 0.419 24.47 57.73 0.42 

Polypropylen 0.505    

Průměr 0.480   0.502 
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Tabulka 13 Odpady z automobilového průmyslu  - Škoda Mladá Boleslav 

Název vzorku Výhřevnost 
[kJ/kg] 

C             
[%] 

H            
[%] 

Popel 
[%] 

Q/C 
[MJ/kg]         

AUT 1 - molitan 24 274 64.04 9.81 0.30 0.38 
AUT 2 - koženka 21 879 55.80 8.48 4.23 0.39 
AUT 3 - plast.kryty reflektorů 36 412 82.45 7.96 0.16 0.44 
AUT 4 - textilní potahy 24 038 56.95 5.51 3.67 0.42 
AUT 5 - pryžové těsnění oken 32 339 78.44 7.83 11.43 0.41 
AUT 6 - plast 39 120 82.77 10.53 0.39 0.47 
AUT 8 - gumičky stěračů 38 572 82.37 8.10 7.55 0.47 
AUT 9A - hadice (chladící kap.) 29 969 85.84 6.19 2.69 0.35 
AUT 9B - hadice (voda) 31 322 67.21 7.67 8.16 0.47 
AUT 9C - hadice (kap. ostřikovač) 24 453 47.66 6.97 0.33 0.51 
AUT 9D - hadice (topení) 39 652 71.43 12.81 0.86 0.56 
AUT 10 - izolace kabelů 21 823 49.02 6.24 7.79 0.45 
AUT 19 - nátěrové zbytky 23 890 46.10 6.24 12.99 0.52 
 

Tabulka 14 Odpady z automobilového průmyslu  - Škoda Mladá Boleslav 

Název vzorku 
Výhřevnost 

[kJ/kg] 
C             

[%] 
H            

[%] 
Popel 
[%] 

Q/C  
[MJ/kg ]      

A 8 - gumičky stěračů 34 474 77.351 6.931 12.140 0.446 

A9a - hadice (chladící kap.) 32 986 82.067 7.205 8.580 0.402 

A9b - hadice výfuk 35 936 76.853 8.389 4.690 0.468 

A9c - hadice benzin 22 412 41.331 6.464 0.180 0.542 

A9d - hadice topení 41 930 66.363 10.503 0.150 0.632 

A10 - koberečky 29 311 68.622 8.371 0.380 0.427 

A11 - kombinézy lakoven 39 737 77.183 12.260 0.490 0.515 

A12 - polystyren 46 211 84.159 7.739 0.600 0.549 

A13 - molitan, kryt motoru 20 680 57.003 7.453 1.040 0.363 

A14 - vzduchové filtry 17 579 43.281 6.511 2.360 0.406 
A15 - plast interiér 35 224 82.483 8.985 6.020 0.427 

A16 - pryž těsnění oken 34 265 82.934 7.152 7.880 0.413 

A17 - pryžové hadice 36 587 82.074 8.273 4.080 0.446 

A18 - čistící tkaniny lakovna 16 321 43.374 6.537 1.590 0.376 
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Tabulka 15 Odpady z automobilového průmyslu  - region Morava 

Název vzorku 
Výhřevnost 

[kJ/kg] 
C             

[%] 
H            

[%] 
Popel 
[%] 

C/Q 
[MJ/kg ]         

A1 - sedačka 24 732 63.043 8.389 0.870 0.392 
A2 - přístrojová deska 32 139 61.570 11.808 19.690 0.522 
A3 - výplň dveří 22 752 56.512 7.744 0.660 0.403 
A4 - světlo přední 14 676 32.300 4.157 22.290 0.454 
A5 - objímka světlo 17 869 69.677 6.632 21.180 0.256 
A6 - kryt světlo 28 743 75.360 6.663 0.640 0.381 
A7 - znak 34 165 27.720 3.111 22.860 8.114 
A8 - střecha čalouněná 17 064 47.056 6.638 25.720 0.363 
A9 - izolace motoru (polystyren) 15 220 15.587 15.587 0.400 0.976 
A10 - kryt motor sání 33 175 63.767 14.238 19.430 0.520 
A11 - trubka motor sání 45 045 86.307 4.238 0.850 0.522 
A12 - Izolace baterie 25 003 64.787 7.592 2.060 0.386 
A13 - Přední kryt chladiče 30 910 64.650 12.880 18.280 0.002 
 

Tabulka 16 – Analýza komponentů – region Morava 

A1 Sedačka 
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý  Hořlavina vzorku 
Voda celková % 2.22   
Popel % 0.85 0.87  
Hořlavina % 96.93 99.13 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 25873 26 460 26692 
Výhřevnost kJ/kg 24132 24732 24949 
     
Vodík % 8.20 8.389 8.46 
Uhlík % 61.64 63.043 63.60 
Dusík % 3.78 3.863 3.90 
Kyslík % 23.30 23.83 24.04 
Síra % < 0.001 < 0.001 < 0.001 

 

A2 Přístrojová deska 
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý  Hořlavina vzorku 
Voda celková % 0.32   
Popel % 19.63 19.69  
Hořlavina % 80.05 80.31 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 34460 34571 43047 
Výhřevnost kJ/kg 32028 32139 40018 
     
Vodík % 11.77 11.808 14.70 
Uhlík % 61.37 61.57 76.67 
Dusík % 1.18 1.184 1.47 
Kyslík % 5.73 5.75 7.16 
Síra % <0.001 <0.001 <0.001 
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A3 Výpl ň dve ří 
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý  Hořlavina vzorku 
Voda celková % 3.22   
Popel % 0.64 0.66  
Hořlavina % 96.14 99.34 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 23563 24347 24509 
Výhřevnost kJ/kg 21945 22752 22903 
     
Vodík % 7.49 7.744 7.80 
Uhlík % 54.69 56.512 56.89 
Dusík % 0.40 0.413 0.42 
Kyslík % 33.55 34.67 34.90 
Síra % <0.001 <0.001 <0.001 

 

 
 

A4 Světlo (p řední) 
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý  Hořlavina vzorku 
Voda celková % 0.24   
Popel % 22.24 22.29  
Hořlavina % 77.52 77.71 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 15495 15 532 19987 
Výhřevnost kJ/kg 14635 14676 18885 
     
Vodík % 4.15 4.157 5.35 
Uhlík % 32.22 32.3 41.56 
Dusík % 0.06 0.062 0.08 
Kyslík % 41.09 41.19 53.00 
Síra % <0.001 <0.001 <0.001 

 

A5 Objímka na sv ětlo 
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý  Hořlavina vzorku 
Voda celková % 0.24   
Popel % 21.13 21.18  
Hořlavina % 78.63 78.82 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 19189 19235 24404 
Výhřevnost kJ/kg 17820 17869 22670 
     
Vodík % 6.62 6.632 8.41 
Uhlík % 69.51 69.677 88.40 
Dusík % 0.09 0.087 0.11 
Kyslík % 2.42 2.42 3.07 
Síra % <0.001 <0.001 <0.001 
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A6 Průhledný kryt na sv ětlo 
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý  Hořlavina vzorku 
Voda celková % 33   
Popel % 0.43 0.64  
Hořlavina % 66.57 99.36 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 20178 30116 30310 
Výhřevnost kJ/kg 18499 28743 28929 
     
Vodík % 4.46 6.663 6.71 
Uhlík % 50.49 75.36 75.85 
Dusík % 0.08 0.119 0.12 
Kyslík % 11.54 17.22 17.33 
Síra % <0.001 <0.001 <0.001 

 
 

A7 Znak 
  Vzorek v dodaném stavu  Vzorek bezvodý  Hořlavina vzorku 
Voda celková % 0.33   
Popel % 22.78 22.86  
Hořlavina % 76.89 77.14 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 34691 34806 45121 
Výhřevnost kJ/kg 34045 34165 44290 
     
Vodík % 3.10 3.111 4.03 
Uhlík % 27.63 27.72 35.93 
Dusík % 1.83 1.838 2.38 
Kyslík % 44.32 44.47 57.65 
Síra % <0.001 0.001 <0.001 

 

A8 Čaloun ěná st řecha 
  Vzorek v dodaném stavu  Vzorek bezvodý  Hořlavina vzorku 
Voda celková % 2.28   
Popel % 25.13 25.72  
Hořlavina % 72.59 74.28 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 18011 18431 24813 
Výhřevnost kJ/kg 16622 17064 22972 
     
Vodík % 6.49 6.638 8.94 
Uhlík % 45.98 47.056 63.35 
Dusík % 1.69 1.731 2.33 
Kyslík % 18.42 18.85 25.38 
Síra % <0.001 <0.001 <0.001 
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A9 Izolace motoru (polystyren) 
  Vzorek v dodaném stavu  Vzorek bezvodý  Hořlavina vzorku 
Voda celková % 0.82   
Popel % 0.40 0.40  
Hořlavina % 98.78 99.60 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 18280 18 431 18505 
Výhřevnost kJ/kg 15076 15220 15281 
     
Vodík % 15.46 15.587 15.65 
Uhlík % 80.90 81.57 81.90 
Dusík % 1.72 1.731 1.74 
Kyslík % 0.71 0.71 0.71 
Síra % <0.001 0.001 <0.001 

 
 

A10 Kryt motor sání 
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý  Hořlavina vzorku 
Voda celková % 0.33   
Popel % 19.37 19.43  
Hořlavina % 80.30 80.57 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 35989 36108 44816 
Výhřevnost kJ/kg 33058 33175 41175 
     
Vodík % 14.19 14.238 17.67 
Uhlík % 63.56 63.767 79.14 
Dusík % 0.23 0.228 0.28 
Kyslík % 2.33 2.34 2.90 
Síra % <0.001 0.001 <0.001 

 

A11 Trubka motor sání 
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý  Hořlavina vzorku 
Voda celková % 0.33   
Popel % 0.85 0.85  
Hořlavina % 98.82 99.15 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 45766 45918 46312 
Výhřevnost kJ/kg 44889 45045 45431 
     
Vodík % 4.22 4.238 4.27 
Uhlík % 86.02 86.307 87.05 
Dusík % 0.23 0.228 0.23 
Kyslík % 8.35 8.38 8.45 
Síra % <0.001 0.001 <0.001 
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A12 Izolace baterie 
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý  Hořlavina vzorku 
Voda celková % 2.44   
Popel % 2.01 2.06  
Hořlavina % 95.55 97.94 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 25919 26567 27126 
Výhřevnost kJ/kg 24337 25003 25529 
     
Vodík % 7.41 7.592 7.75 
Uhlík % 63.21 64.787 66.15 
Dusík % 5.46 5.592 5.71 
Kyslík % 19.48 19.97 20.39 
Síra % <0.001 0.001 <0.001 

 

 

A13 Přední kryt chladi če 
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý  Hořlavina vzorku 
Voda celková % 0.37   
Popel % 18.21 18.28  
Hořlavina % 81.42 81.72 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 33439 33 563 41071 
Výhřevnost kJ/kg 30787 30910 37824 
     
Vodík % 12.83 12.88 15.76 
Uhlík % 64.41 64.65 79.11 
Dusík % 0.51 0.51 0.62 
Kyslík % 3.67 3.68 4.50 
Síra % <0.001 <0.001 <0.001 

 

 

Obrázek 10 Obsah energie v jednotlivých komponentech 
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Obrázek 11 Vzorky před manuálním rozdrcením 
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Obrázek 12 Vzorky po vyžíhání 
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Z tabulek č. 15 a 16 a obrázku č.12 je zřejmé, že všechny materiály jsou z pohledu hodnot 

energetické výhřevnosti vhodné pro termické využití.  Nízký obsah popelovin u většiny 

vzorků, ještě nedává záruku, že by nedošlo k nalepování anebo inkrustaci v energetickém 

zařízení během spalování. Charakter materiálu po spálení v muflové peci při teplotě 850°C 

dokumentuje obr.č.12. U některých materiálů se vytvořila po spálení jednolitá vrstvička, která 

pronikla do keramické misky a vytvořila kompaktní vrstvu (vzorek č.8 a 12).  U vzorků 4 a 5 

světlo přední a objímka světla zůstává v přebytku CaO, což svědčí o využití karbonátu jako 

plniva při výrobě těchto plastů. Nejlepší odlučnost zrn měly vzorky 2,3 a 13.   

Z uvedených výsledků vyplývá, že termické metody – spalování jsou významnou metodou 

pro využití energetického potenciálu ASR. V rámci technologického řešení bych doporučil 

odtřídění problémové složky v ASR (kovy, křemen, písky) pomocí těžkokapalinného 

rozdružování, pokud by nedošlo k narušení plastů během této technologie předúpravy.   

 

7.1 Spoluspalování  

Možnost spoluspalování odpadů z recyklace autovraků byla ověřována v průběhu roku 2008 

v Elektrárně Tisová. V Elektrárně Tisová byly na fluidním kotli K12  provedeny 

technologické zkoušky s certifikovaným palivem (TAP – tuhé alternativní palivo). Tuhé 

alternativní palivo je směs plastů, papírů, syntetického textilu, koberců pryže a dřevní hmoty 

z výrobků pro automobilový průmysl a komunálního odpadu. Výroba tuhého alternativního 

paliva je založena na drcení a míchání více druhů spalitelných látek obsažených v druhotných 

surovinách z automobilového průmyslu, případně z komunálního odpadu. Poměr míchání 

jednotlivých složek je v následující tabulce: 

Plasty     1 – 20 %hm 

Syntetický textil, koberce apod.  45 -75 %hm 

Pryž     5 – 15 %hm 

Kompozitní obaly, papír   1 – 10 %hm 

Dřevo     1 – 10 %hm 
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Výrobkem je pevný podrcený materiál ve vodě nerozpustný. Největší rozměr částice TAP je 

20 mm, u fólií 25 mm. Max. délka nejdelší hrany je 40 mm. Hmota je sypká nelepivá, prostá 

zápachu. Hustota v sypkém stavu je do 200 kg.m-3. 

Obrázek 13 Letecký pohled na elektrárnu 

 

Energetické parametry TAP a uhlí jsou uvedeny v následující tabulce.  V tabulce č. jsou 

uvedeny obsahy stopových prvků v palivu a produktech spalování (popílek a ložový popel).  

Vzorky ze zkoušek prováděných dne 11.11. reprezentují pouze čisté palivo, vzorky odebrané 

dne 13.11. 2008 jsou po spalování uhlí s alternativním palivem.  

Tabulka 17 

Uhlí – Elektrárna Tisová 
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Ho řlavina vzorku  
Voda celková % 36.14   
Popel % 15.26 23.89  
Hořlavina % 48.60 76.11 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 13902 21 770 28603 
Výhřevnost kJ/kg 12437 20 777 27299 
     
Vodík % 3.08 4.82 6.33 
Uhlík % 33.91 53.1 69.77 
Dusík % 0.63 0.98 1.29 
Kyslík % 10.99 17.21 22.61 
Síra % < 0.001 < 0.001 < 0.001 
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TAP – průměr z 10 měření  
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Ho řlavina vzorku  
Voda celková % 1.8   
Popel % 10.33 10.52  
Hořlavina % 87.87 89.48 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 28381 28901 32299 
Výhřevnost kJ/kg 26246 26769 29916 
     
Vodík % 10.16 10.35 11.57 
Uhlík % 62.52 63.67 71.16 
Dusík % 0.58 0.59 0.66 
Kyslík % 14.60 14.87 16.62 
Síra % < 0.001 < 0.001 < 0.001 
 

Tabulka 18 Obsahy stopových prvků v palivu a produktech spalování stanovených metodou 
RTG-fluorescence v laboratořích ZUOVA 

 
Popílek 
11.11 

Ložový popel 
13.11 

Ložový popel 
11.11 TAP Uhlí ETI Popílek 13.11 

 (mg/kg sušiny) 

Cl 1040 1320 1100 1840 457 1270 

Sr 422 325 347 109 173 509 

Ba 817 546 629 146 406 935 

V 188 129 162 10 133 261 

Cr 80.4 48.2 62.1 25.1 34.4 104 

Co 22.7 20 20 20.1 21 26.5 

Ni 41.4 26.8 28.3 3.83 14.2 59.2 

Cu 159 87.7 116 27.1 74.7 212 

Zn 82.6 172 66.6 100 32.1 378 

Ga 27.3 20.3 25 1.41 15.5 36 

Ge 15.8 11.7 13.1 0.7 6.82 12.7 

As 129 123 127 1041 38.9 93.6 

Se 4.5 0.95 1.3 0.6 2.73 8.1 

Br 3 1.75 1.2 73 1.36 15.8 

Rb 32.9 32.3 38.3 3.62 13.6 34.6 

Y 22.1 15.5 19 8.76 11.2 23.7 

Nb 115 78.5 95.5 0.91 54 131 

Mo 2.5 2 2.6 2.01 2.1 2 

Ag 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.4 

Cd 0.6 0.5 0.6 0.3 0.31 0.8 

Sn 10 10.7 9.9 0.6 5.04 8.9 

Sb 1.1 13.4 1.5 213 1.89 17.2 

Cs 8.4 7.85 5.5 2.01 2.1 14.5 

La 80.2 57.1 64.9 2.52 56.7 89.2 

Ta 8 9.4 8 8.05 8.4 12.2 
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W 41.8 24 29.9 5.03 20.2 54.2 

Pb 14.7 12.5 12.8 4.63 7.35 22.6 

Bi 2 1.9 2.1 1.71 1.78 3.2 

Ce 173 127 146 12.1 117 194 

 

Pro posouzení vlivu TAP na změnu obsahu stopových prvků v popílku jsem zvolil metodu 

indexu nabohacení (EF – Efficiency factor), který jsem získal jako poměr koncentrace prvku 

v produktu spalování s TAP/produkt spalování – čisté uhlí. V případě vlivu zvýšení 

koncentrace v důsledku spalování TAP bude hodnota koeficientu nabohacení > 1.  Výsledky 

koeficientu nabohacení jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tabulka 19 

Index nabohacení (EF) Popílek Ložový popel 
< 1 As Sr, Ba, Cr, Ni, Cu, As, Se 

1.0 – 1.2  Pb 
1.21 – 2.0 Cl, Sr, V, Cr, Co, Ni, Cd Zn 

> 5 Br, Zn  
> 15 Sb Sb 

 
 

Obrázek 14 Index nabohacení 

 

 

Z indexu nabohacení je zřejmé, že přídavek TAP ovlivnil obsahy stopových prvků v popílku, 

nejvyšší nárůst projevil u Br, Zn a Sb. Vzhledem k tomu, že popílky z Elektrárny Tisová jsou 

využívány jako stavební výrobek určený pro rekultivaci, nejsou zvýšené obsahy uvedených 

rizikových prvků problematické.  
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V souladu s Návrhem spalovací zkoušky a Rozhodnutím Krajského úřadu Karlovarského 

kraje byla při spalovací zkoušce provedena následující měření: 

 

• Kontinuální měření základních plynných škodlivin CO, NOx, SO2 a vztažného O2 

na výstupu spalin z filtru do komína. Měření bylo provedeno kontinuálně po celou 

dobu spalovacích zkoušek. 

• Kontinuální měření koncentrace CxHy (TOC) na výstupu spalin z filtru do komína. 

Měření bylo provedeno kontinuálně po celou dobu spalovacích zkoušek. 

• Jednorázové měření polychlorovaných dibenzodioxinů PCDD, polychlorovaných 

dibenzofuranů PCDF na výstupu spalin z filtru do komína.  

• Jednorázové měření emisí kadmia, thalia, rtuti, antimonu, olova, arsenu, 

chrómu, kobaltu, mědi, manganu, niklu, zinku a vanadu a jejich sloučenin na 

výstupu spalin z filtru do komína.  

• Jednorázové měření polychlorovaných bifenylů PCB na výstupu spalin z filtru do 

komína. 

• Jednorázové měření polycyklických aromatických uhlovodíků PAU na výstupu 

spalin z filtru do komín.a  

• Jednorázové měření plynných anorganických sloučenin chloru a fluoru HCl ,HF  

na výstupu spalin z filtru do komína.  

• Jednorázové emisní měření tuhých znečišťujících látek TZL  na výstupu spalin 

z filtru do komína. 

 

Všechna jednorázová měření a reprezentativní odběry paliv a popelů byla provedena první 

koncem hlavní spalovací zkoušky se směsí hnědého uhlí a certifikované palivové směsi TAP, 

kdy celý systém měl veškeré palivo a vystupující popílky a popely dokonale homogenizovány 

předchozím spalováním směsi TAP a uhlí. Jednorázová měření perzistentních organických 

látek proběhla 3x6 hodin při požadovaném výkonu kotle K12. Měření provedla výhradně 

autorizované měřicí skupiny VŠB-TU Ostrava a TESO Ostrava v souladu s příručkou jakosti 

pro jednotlivé typy měření. Byly splněny všechny požadavky v rámci emisních limitů, včetně 

obsahu těžkých kovů v emisích (Kolat et al., 2008).  
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8. Závěr 

 

V rámci řešení diplomové práce jsem se pokusil zhodnotit možné přístupy k recyklaci nebo 

termickému využití jednotlivých automobilových komponent a provedl jsem rešerši 

současného stavu nakládání s ASR.  

 

• Vakuová pyrolýza při teplotě okolo 600oC se jeví jako zajímavá metoda pro recyklaci 

plastů a pneumatik.  

• V rámci diplomové práce proběhly testy pyrolýzy pneumatik ve VUHU Most, ze 

kterých vyplývá, že podle ČSN vzniká až 37 % pyrolyzního uhlíku (koksu) s vysokým 

obsahem Zn. Materiál nemůže být využíván jako sorbent.  Další fáze tvoří pyrolyzní 

plyn s obsahem BTEX a pyrolyzní olej. Podmínky pyrolýzy musí být optimalizovány 

pro využití jedné ze složek.  

• U jednotlivých komponent z autovraků i nově vyráběných aut byly sledovány 

energetické parametry, které ukázaly, že všechny materiály vyhovují z hlediska 

energetických požadavků (výhřevnost u vzorků v dodaném stavu). Některé z materiálů 

se během spalovacího procesu slepují, což by mohlo způsobovat problém vytvářením 

nánosů na teplosměnných plochách energetického zařízení. 

•  Nejlepší energetické parametry, jak je patrno z tabulky č. 15 byly zjištěny u trubky 

motoru, krytu a objímce světla, vysoká výhřevnost u trubky sání motoru, krytu sání 

motoru a krytu přístrojové desky.   

• V rámci provozních testů bylal ověřována možnost spalování TAP, který obsahoval 

materiály z autovraků v Elektrárně Tisová. Spalovací zkoušky a následné testy 

popelovin prokázaly nabohacení poplků rizikovými prvky. Nejvyšší nabohacení 

vykazoval Sb, Br, Zn apod. Emisní limity nebyly pro sledované ukazatele překročeny. 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že optimalizací složení TAP lze dosáhnout splnění 

emisních limitů i obsahů rizikových prvků v popílcích tak, aby byly splněny 

legislativní požadavky z hlediska jejich dalšího využití.  
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