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Anotace 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá tepelnou degradací odpadních plastů čili 

pyrolýzou a zařízením, ve kterém tento proces probíhá, pyrolýzní jednotkou. V první části 

této práce jsou popsány plasty, jejich rozdělení, vyuţití a stručná historie, dále pak jejich 

znovuvyuţití. Následuje členění termických metod, kde je zařazeno spalování, jmenovaná 

pyrolýza a zplyňování. V další části práce je popsán pyrolýzní proces a pyrolýzní jednotka 

pro odpadní plasty a také další jednotky nejen pro odpadní plasty. V závěrečné části se zde 

nacházejí výsledky výzkumů pyrolýzy plastů a gumy. Pyrolýza plastů zahrnuje studie 

odpadních a směsných plastů s PVC.  

 

Klíčová slova: pyrolýza, pyrolýzní jednotka, termické metody, zplyňování, PVC 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

 

The submitted work deals with thermal degradation of waste plastics or pyrolysis 

and plant, in which this process passes off, the pyrolysis unit. The first part of this work 

describes plastics, their classification, utilization and concise history, furthermore their 

recycling. What follows is division of thermic methods, which contains combustion, 

aforementioned pyrolysis, and gasification. The next part of the work describes the 

pyrolysis process and the pyrolysis unit for waste plastics, and also other units not only for 

waste plastics. In the final part there are rusults of researches into pyrolysis of plastics and 

rubber. Pyrolysis of plastics includes studies of waste and mixed plastics with PVC. 
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1. Úvod a cíl práce 

Markantní růst světového průmyslu společně s růstem populace vytvořily mimo jiné  

i zvýšenou poptávku po širokém sortimentu plastového zboţí. Výroba plastového 

materiálu je relativně mladým odvětvím. Mnoţství vyrobeného plastu rychle stoupá uţ od 

šedesátých let minulého století, ale teprve v posledních 30 letech se začala řešit 

problematika jeho likvidace a sníţení spotřeby. Vznikl tak novodobý fenomén – 

problematika zpracování plastového odpadu.  

V současné době patří problém vzniku plastových odpadů a jejich bezpečného, 

ekologického a ekonomicky výhodného způsobu zneškodňování k nejdiskutovanějším 

tématům v politické i hospodářské sféře nejen vyspělých států. U nás byl zákon  

o odpadech přijat teprve v r. 2001 a bude zřejmě ještě nějakou dobu trvat, neţ se dostane 

do obecného povědomí, aby  se stal faktickou normou pro hospodaření s odpady.  

Jednou z hlavních příčin špatného nakládání s odpadními plasty a odpady vůbec je 

také ekonomická stránka. Zejména rozvojovým zemím chybí finanční prostředky nejen na 

výstavbu moderních zařízení pro zneškodňování odpadů, ale i na vzdělávání a osvětu 

obyvatelstva.   

Neinformovanost a nedostatečná vzdělanost má za následek hrozící (a v některých 

oblastech jiţ probíhající) ekologický kolaps způsobený nesprávným nakládáním s odpady 

– jejich hromaděním nebo nevhodnou likvidací. Osvěta by se neměla týkat jen výrobců 

produkujících velké mnoţství odpadů, ale samozřejmě široké veřejnosti. 

V dnešní době patří zpracování a zneškodňování odpadů mezi velmi rychle  

se rozvíjející hospodářská odvětví, jelikoţ to vyţaduje současná situace. Co je dnes 

novinkou ve způsobu nakládání s odpady, můţe být za pár let překonáno, zdokonaleno 

nebo jiným způsobem obměněno. 

Finanční nároky na dnes velmi rozšířené skládkování a spalování plastů se zvyšují, 

navíc se jedná o metody nepopulární, které nejdou ruku v ruce se soudobými trendy  

a hlavně s  budoucností našeho ţivotního prostředí. Proto vznikají metody nové, ke kterým 
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patří i pyrolýzní degradace odpadních plastů. A právě na tuto technologii se zaměřuje zde 

předkládaná bakalářská práce.   

Metoda pyrolýzní degradace odpadních plastů patří mezi termické metody 

odstraňování odpadů, jakými jsou spalování, zplyňování, plasmové metody a jiné. Jako 

kaţdá má i tato technologie řadu výhod i nevýhod ve srovnání s ostatními pouţívanými 

metodami (jako je například zmíněné spalování apod.). Cílem této bakalářské práce je 

shrnutí současných poznatků a stavu vyuţití uvedené metody. 
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2. Polymery 

 Polymery jsou chemické látky neobvyklé šíře vlastností, obsahující ve svých 

obrovských molekulách většinou atomy uhlíku, vodíku a kyslíku, často dusíku, chloru  

i jiných prvků. Polymery jsou ve formě výrobku prakticky v tuhém stavu, ale ve stádiu 

zpracování jsou v podstatě ve stavu kapalném, dovolujícím za zvýšené teploty a tlaku, 

udělit budoucímu výrobku nejrůznější tvar, dle budoucího pouţití [1]. 

Základní přírodní polymery: 

 přírodní kaučuk 

 polysacharidy  

- celulóza 

- škrob 

  bílkoviny 

 Polymery dělíme na elastomery a plasty. 

 

tabulka 1: Rozdělení polymerů. 

POLYMERY 

elastomery plasty 

kaučuky termoplasty reaktoplasty 

 

2.1. Plasty            

Plasty jsou polymery za běţných podmínek většinou tvrdé, často i křehké. Při 

zvýšené teplotě se stávají plastickými (odtud ten název) a tvarovatelnými. Pokud je změna 

z plastického do tuhého stavu vratná (opakovatelná), nazýváme je termoplasty.  

Pokud jde o změnu nevratnou (neopakovatelnou), protoţe je výsledkem chemické 

reakce (často probíhající za zvýšené teploty), nazýváme je reaktoplasty [1]. 
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2.2. Historie plastů 

Prvního obchodního vyuţití se z plastů dostalo gutaperče v roce 1843, kdyţ si lékař 

Dr. Wiliam  Montgomerie všiml malajských domorodců, kteří si z gutaperče vyrábějí 

rukojeti k noţům a bičům. Z jeho popudu byla pryskyřice, která vytékala z naříznutých 

stromů sbírána a zasílána do Anglie k vědeckému zkoumání a průmyslovému zpracování. 

Fyzik Michael Faraday zjistil, ţe gutaperča je výborným izolantem elektrického 

proudu, a to i v prostředí kapalné vody. Poté, byl uţ jen krok k propojení Evropy 

s Amerikou transatlantickým kabelem v 60. letech 19. století. 

Ačkoliv první syntetický plast, polyvinylchlorid (PVC), byl připraven H.V 

Renaultem, který také zavedl termín polymer, jiţ v roce 1835, jeho průmyslová výroba 

byla zavedena v Německu aţ v roce 1925 společností Farbenindustrie, z jehoţ názvu byl 

odvozen komerční název igelit. 

Americkým průkopníkem plastikářského průmyslu se stal tiskař John W. Hyatt, který 

uspěl s hmotou (změkčením pyroxidinu kafrem), které dal název Celluloid, která nahradila 

do té doby pouţívané výbušnější nitrocelulózové plasty. Později se svým bratrem I. S. 

Hyattem dostal 75 patentů na výrobu nových plastů. 

V roce 1897 izoloval W. Krische z mléka bílkovinu kasein, na jejímţ základě začal 

v Bavorsku vyrábět plasty Adolf Spittler. Objevil, ţe hnětením kaseinu  

a formaldehydu vzniká ve vodě nerozpustná hmota zajímavých nerozpustných vlastností. 

V roce 1909 si americký výzkumník Leo Hendrik Baekeland všiml prací, které v 70. 

letech 19. století  publikoval Adolf von Baeyer. Okamţitě podal několik patentů, které 

záhy začaly ochraňovat výrobu dalšího nového plastu syntetického reaktoplastu – 

fenolformaldehydové pryskyřice, jejíţ původní obchodní označení Bakelite, které v češtině 

zobecnělo ve formě bakelit. 

Od počátku 20. století dochází k explozivnímu rozvoji polymerů. Dnes si běţný ţivot 

bez polymerních materiálů nedovedeme představit. 

Plasty dělíme podle způsobu přípravy: 

 plasty na přírodní bázi – jsou to sloučeniny vyrobené z přírodních 

makromolekulárních látek. Výchozí surovina je celulóza nebo její estery, 

kaseinové hmoty, přírodní ligninové pryskyřice [5]. 
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 plasty na syntetické bázi – patří zde látky vyrobené sice z přírodních,  

ale nízkomolekulárních látek. Výchozí surovina jsou – ropa, zemní plyn  

a uhlí [5]. 

Podle chemické struktury makromolekul: 

 plasty na organické bázi (organické polymery) – makromolekula je 

tvořena uhlíkem, vodíkem, dusíkem, kyslíkem nebo sírou. Na základní 

atomy jsou vázány: vodík, chlór, fluor nebo funkční organické skupiny 

např. – CH3, -COOH [5]. 

 plasty na anorganické bázi (anorganické polymery) – makromolekula je 

tvořena křemíkem nebo fosforem na nich jsou vázány substituenty. Plasty 

jejichţ makromolekula je tvořená křemíkem se nazývají silikony  

a polymery a makromolekula, která je tvořena fosforem se nazývají 

fosfazeny [5]. 

Podle homogenity chemické struktury: 

 homopolymery – makromolekula je tvořena jedním druhem monomeru, 

který se opakuje [5]. 

 kopolymery – makromolekula je tvořena dvěmi a více monomerními 

sloučeninami [5]. 

Nahrazováním tradičních kovových materiálů plasty způsobuje celkový nárůst jejich 

objemu. Také v obalové technice je tradiční papír častěji nahrazen plasty  

a vícevrstvými kartonovými obaly. Výroba plastů v ČR i ve světě vykazuje dlouhodobě 

stoupající trend. Nárůst výroby plastů se promítá do jejich spotřeby a následně i do 

mnoţství a sloţení odpadů. Roční reálnou spotřebu plastů v ČR včetně materiálů 

importovaných ve formě výrobků, lze odhadnout na 600 aţ 700 tis. tun. Do odpadu 

přechází 20 aţ 25 % uvedené spotřeby.  

Směsné odpadní plasty jsou dominantní sloţkou komunálního odpadu a jsou tvořeny 

zejména polyetylenem (PE), polystyrenem (PS), polyetylentereftalátem (PET)  

a polypropylenem (PP), které jsou bohaté uhlíkem a vodíkem. Značná je i energie 

vynaloţená na výrobu těchto plastů.  



Kristýna Rumlová: Pyrolýzní jednotka pro odpadní plasty 

2009 11 

Zejména výroba pryţe a plastů (polymerů) je spojena se značnou spotřebou ropy, 

která je v tomto případě výchozí surovinou i zdrojem energie [7]. 

V posledním desetiletí dochází v ČR ke stálému nárůstu výroby plastů, chemických 

vláken a kaučukové směsi (Ročenka MŢP ČR 2003). Tabulka 2 dokládá mnoţství těchto 

produktů vyrobených z derivátů ropy. Ve spodní části tabulky jsou uvedeny nejrozšířenější 

typy výrobků z polymerů (sáčky, pytle PE) a z plastů (trubky, hadice ve variantě neohebné 

a ostatní) [7].
 

 

tabulka 2: Produkce vybraných chemických výrobků 1996 – 2002 [tis. Tun] [7]. 

Rok 1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  

Plasty 558  587  597  619  628  776  639  

Chemická vlákna 67  71  72  65  63  63  73  

Kaučuk směsný 23  30  42  49  61  93  108  

Sáčky, pytle PE 11  14  16  19  21  21  24  

Trubky, hadice z plastů 

neohebné 
11  11  21  17  14  21  24  

Ostatní trubky, hadice z 

plastů 
21  26  29  34  43  31  20  

 

2.3. Termoplasty 

Jsou to polymery, které lze zvýšením teploty, tedy účinkem tepelným, neboli 

termickým, uvést do stavu plastického ze stavu tuhého, tato změna je vratná [1]. 

Rozdělení termoplastů: 

1. Polyolefiny a fluoroplasty 

a) Polyethylen (PE) 

Polyethylen má výbornou odolnost vůči nízkým teplotám, křehne aţ při - 120 
o
C.  

Za zvýšených teplot jsou předměty z rozvětveného polyethylenu tvarově stálé asi do 90 
o
C, 

předměty z lineárního polyethylenu do více neţ 100 
o
C. Při běţných teplotách odolává 
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polyethylen vodě, neoxidujícím chemikáliím včetně kyselin, zásad a soli a jejich roztoků  

a polárním rozpouštědlům. Jeho odolnost vůči nepolárním rozpouštědlům za zvýšené 

teploty je omezena. Za normálních podmínek je bílý a v tenčí vrstvě průhledný.  

Vyuţití nachází jak pro technické výrobky (fólie, trubky, pláště kabelů, kanystry), 

tak pro spotřební zboţí (výrobky pro domácnost, hračky), je nejrozšířenějším obalovým 

materiálem. 

b)  Kopolymery ethylenu 

Kopolymer ethylenu s vinylacetátem má uplatnění ve formě smrštitelných fólií na 

balení potravin. 

Kopolymery etylenu s vinylkarboxilovými kyselinami obchodní název Surlyn, je 

transparentní, houţevnatý, elastický a málo rozpustný materiál, zachovává si 

termoplasticitu, můţe být tvářen i tvarován jako běţné termoplasty (vytlačováním, 

lisováním, vstřikováním, vakuovým tvarováním). Lépe se také potiskuje k vzhledem ke 

zvětšené adhezi k jiným materiálům. 

Kopolymer ethylenu s propylenem vyniká odolností vůči kyslíku a ozónu. 

c)  Polypropylen (PP) 

Má vyšší teplotu měknutí, menší odolnost vůči mrazu, oxidaci, povětrnosti, ale na 

druhé straně má větší pevnost, tvrdost a odolnost vůči oděru, je méně propustný pro plyny 

a páry. Jeho odolnost vůči chemikáliím při vyšších teplotách je větší neţ u polyethylenu. 

Zpracování polypropylenu je podobné jako u polyethylenu (vstřikováním  

a vyfukováním na menší a duté předměty, vytlačováním na trubky atd).  

Vyuţívá se na výrobu součásti strojů a přístrojů, např. v automobilovém  

a spotřebním průmyslu (nárazníky, součástí vysavačů). Také na výrobu částí injekčních 

stříkaček a jiné zdravotní techniky, protoţe je odolný vůči sterilizačním teplotám. 

d) Polybuten (PB) 

Patří k nejnovějším plastům. Dlouhodobě odolává teplotě 90 
o
C. Jeho chemická 

odolnost a elektroizolační je podobná jako u ostatních polyolefínů, také se podobně 

zpracovává, především na trubky a fólie k výrobě těţkých pytlů. Trubky z tohoto materiálu 

mohou mít menší tloušťku stěn, neţ trubky polyethylenové a polypropylenové, jelikoţ 

polybuten má vysokou odolnost vůči tzv. korozi za napětí a tečení. 
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e)  Fluoroplasty 

Největší produkce je polytetrafluorethylenu s obchodním názvem Teflon. Je vysoce 

krystalický, nerozpustný pod teplotu tání (327 
o
C). Jeho chemická odolnost předčí odolnost 

vzácných kovů, skla, emailů, smaltů. Kombinace velké tepelné odolnosti  

a mazací schopnosti, učinila tento polymer uţitečným v mnoha oblastech, v technické 

praxi samomazná třecí loţiska, v domácnosti poteflonované pánve, nános teflonu na 

čepelkách, které zpříjemňuje a zdokonaluje holení vousů.  

2. Vinylové polymery 

Patří k nejdůleţitějším plastům. 

a) Polyvinylchlorid  (PVC) 

Je to nejvýznamnější představitel vinylových polymerů a společně s polyethylenem 

a polypropylenem nejvíce vyráběným syntetickým plastem. Příčinou jeho velkého 

rozšíření jsou poměrně levné způsoby výroby vinylchloridu a významné vlastnosti jeho 

polymeru (snadná zpracovatelnost všemi základními způsoby válečkováním, 

vytlačováním, vstřikováním, vyfukováním, vakuovým tvarováním atd.). 

Polyvinylchlorid má podle způsobu výroby a zpracování do značné míry různé 

fyzikální a chemické vlastnosti. Z mechanických vlastností vyniká zejména pevnost v tahu  

a z bezpečnostních poţadavků na polymery v odolnosti proti ohni, tyto poţadavky splňuje 

díky své špatné hořlavosti. 

b) Kopolymery vinylchloridu 

Mezi historicky nejstarší a dnes nejznámější patří kopolymery vinylchloridu 

s vinilacetátem. Vyznačují se niţší teplotou měknutí, vyšší transparenci. 

Uplatňují se v plastikářském průmyslu, výroba fóliových a deskových materiálů 

(gramodesky), ke zvlákňování, v oblasti nátěrových hmot, výroba barev a laků, dále jako 

latexy vyuţitelné k výrobě k impregnaci tkanin nebo povrchové úpravě papíru. 

c)  Polyvinylacetát  (PVCA) 

Je poměrně stálý i za vyšších teplot, odolává olejům, petroleji a éterům, rozpouští  

se v alkoholech, ketonech, chlorovaných a aromatických uhlovodících. 
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Pouţívá se především k výrobě lepidel (v ČR k dostání Kanagon), roztočových 

nátěrových hmot a latexů, které jsou známé jako nátěrové hmoty pro vnitřní pouţití, 

disperzní lepidla. 

d)  Polyvinylalkohol  (PVAL) 

Je to bílý prášek, krystalického vzhledu. Není rozpustný v oleji, ani při vyšší teplotě, 

v jednosytných alkoholech bobtná a ve vícesytných alkoholech se rozpouští (hlavně za 

tepla). Je málo termoplastický, pouţít se můţe za teplot od -50 
o
C do 130 

 o
C, nad 200 

o
C  

se rozkládá. 

Připomíná ţelatinu, proto se pouţívá v potravinářství při přípravě ovocného ţelé, 

v chemickém průmyslu jako ochranný koloid pro suspenzní polymerace, zahušťovadlo  

pro nátěrové hmoty, pro výrobu lepidel. Vyrábějí se z něj chirurgické nitě, obalové fólie, 

textilní vlákna, hadice a další výrobky. 

e)  Polyvinylacetaly 

Nacházejí uplatnění v oblasti nátěrových hmot a výrobě lepidel, zpracovávají se na 

obalové fólie na balení masa a ovoce (vodní páru i kapalnou vodu propouštějí méně neţ 

celofán nebo acetát celulózy a přitom jsou pevnější). 

3. Styrenové a akrylové polymery 

a)  Polystyren (PS) 

Je to jeden z nejstarších syntetických polymerů. Je tvrdý, křehký, vodojasný polymer 

(viditelné světlo propouští z 90%), vysokého lesku s vynikajícími elektroizolačními 

vlastnostmi. Za běţných podmínek je odolný vůči oxidaci, ale nepouţívá se pro venkovní 

uţití, protoţe fotooxidací ţloutne a křehne. Odolává účinkům alkoholů, minerálních olejů  

a zásad. Pouţívá se do teploty 75  
o
C. 

Pouţívá se k výrobě nenáročného spotřebního zboţí, jako jsou kelímky, podnosy, 

dětské hračky, misky…Široké vyuţití nalezl pěnový polystyren, hlavně ve stavebnictví 

(tepelné a zvukové izolace), dále obalové matriály (ochrana přístrojů proti nárazu při 

manipulaci a dopravě). 
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b)  Kopolymery styrenu 

Kopolymery styrenu s akrylonitrilem, butadienem, methylmetakrylátem je významná 

skupina styrenových polymerů a některé z nich řeší hlavní nedostatek polystyrenu – 

křehkost. 

Z hlavních houţevnatých styrenových plastů je roubovaný kopolymer styrenu  

na butadienový nebo butadienstyrenový kaučuk. Nevýhodou je  jeho neprůhlednost, ostatní 

mechanické vlastnosti se příliš nemění. 

c)  Akrylové polymery 

Vyznačují se vynikající transparencí a odolností vůči povětrnosti. Mají velmi 

rozsáhlé vyuţití od nátěrových hmot, po plasty aţ po vlákna.  

Rozdělují se na polyakryláty, pouţívají se ve formě disperzí (latexů), jako nátěrové 

hmoty, lepidla a ve formě fólií. Lépe odolávají rozpouštědlům, jsou tvrdší a mají větší 

pevnost v tahu a ohybu. Řadí se do skupiny samozhášivých polymerů. 

Dále na polymethylmethakrylát (organické sklo, plexisklo nebo Umaplex). Odolává 

ředěným roztokům kyselin, zásad a solí. Rozpouští se v polárních rozpouštědlech (ketony, 

estery, chlorované uhlovodíky). Typická vlastnost je jeho čirost a úplná bezbarvost ve 

velmi tlustých vrstvách, která vydrţí dlouhá léta i při pouţívání. 

Polyakrylonitril není termoplastický a rozkládá se při 350 
o
C. Vyuţívá se na přípravu 

uhlíkových vláken a polovodičů. 

4. Polyestery a polyetheny 

a) Polyethylentereftalát (PEPT) 

Nejvýznamnějším z termoplastických polyesterů je v současné době  

polyethylentereftalát. Setkáváme se s ním denně ve formě láhví (PET), slouţící k balení 

kapalného zboţí. 

Polyethylentereftalátové vlákno (PES) dobře odolává dlouhodobému zahřívání  

i na vzduchu, obtíţně se vybarvuje, protoţe nebobtná ve vodě. 

Polyethylentereftalátové fólie převyšují mechanickou pevnost fólie ze všech 

ostatních termoplastů. Uchovávají si pruţnost do velmi nízkých teplot (-70°C), odolávají  

i vyšším teplotám (130°C) a olejům. Jsou opticky čiré, mají vynikající elektroizolační 

vlastnosti, málo propouštějí plyny a vlhkost. Nevýhoda je jejich vysoká cena. 



Kristýna Rumlová: Pyrolýzní jednotka pro odpadní plasty 

2009 16 

b) Polykarbonáty 

Jsou to plasty fyziologicky nezávadné, bez chuti a zápachu, mají dobré 

elektroizolační vlastnosti, odolávají ultrafialovému záření, oxidaci do 120 
o
C, 

dlouhodobému působení vody, páry, amoniaku, alkoholů. Vysokou houţevnatost si drţí do 

nízkých teplot. 

c) Polyethery 

Nejjednodušším je polyoxymethylen neboli polyforamldehyd. Vyniká tepelnou  

i chemickou odolností a extrémně malou propustností pro plyny a i nepatrnou nasákavostí 

vody. 

Vyuţívá se k výrobě ozubených kol, loţisek, krytů, strojů, uzávěrů na benzinové 

nádrţe. 

5.  Polyamidy a polyuretany 

a)  Polyamidy (PA) - Polykaprolaktam (PA-6) 

Alkalický plykaprolaktam jeho charakteristickými vlastnostmi jsou velká odolnost 

vůči oděru, malá hořlavost a značná houţevnatost. 

b)  Polyurethany  (PUR) 

Z chemického hlediska jsou kombinací polyamidů a polyesterů. Pouţití k výrobě 

lehčených hmot (pěnových materiálů), ty jsou buď měkké, lineární nebo síťované.  

Mají širokou škálu vlastností, hlavní je velká odolnost vůči oděru, dobrá adheze vůči 

materiálů kovových nebo polymerních a také jsou stálé v prostředí vody a zředěných 

vodných roztocích kyselin a zásad. Uplatnění dosáhly i jako materiál k výrobě pneumatik. 

2.4. Rozdělení reaktoplastů 

Reaktoplasty - jsou polymery, které nevratnou chemickou reakcí přecházejí  

z lineárního do síťovaného stavu. Většinou říkáme, ţe je vytvrzujeme. Jsou to plasty, které 

zahřátím nebo přidáním vytvrzovaného prostředku přecházejí do nerozpustného  

a netavitelného stavu (ztrácejí termoplastický charakter). Pouţívají se např. k výrobě 

lisovacích hmot, vrstvených materiálů, lehčených hmot, lepidel, nátěrových hmot, 

prostředků pro úpravu papíru, textilu, kůţe, dřeva. 



Kristýna Rumlová: Pyrolýzní jednotka pro odpadní plasty 

2009 17 

1.  Fenoplasty 

Fenoplasty nebo fenolické pryskyřice byly první čistě syntetické pryskyřice, které 

došly k mnohostrannému pouţití a razily cestu dalším polymerům. 

Můţeme klasifikovat dva základní typy, novolaky a rezoly. 

a)  Novolaky 

Jejich nejstarší pouţití je náhrada šelaku při výrobě lihových laků, technicky je dnes 

nejvýznamnější jejich zpracování s hexamethylentetraminem na lisovací hmotu. 

b)  Rezoly 

2. Aminoplasty (aminopryskyřice)  

Z hlediska přípravy a vlastností můţeme aminopryskyřice rozdělit: 

 čisté aminopryskyřice  

 směsné aminopryskyřice  

 modifikované aminopryskyřice  

Výrobky z animoplastů odolávají běţným organickým rozpouštědlům, slabým 

kyselinám a zásadám, zředěným roztokům silných kyselin a zásad. 

3. Epoxidové pryskyřice 

Pouţívají se jako lepidla, nátěrové, zalévací a lisovací hmoty, pojiva skelných 

laminátů. 

4. Polyesterové pryskyřice 

Reaktoplastické nenasycené polyesterové pryskyřice se zpracovávají na nevyztuţené 

výrobky, jako např. knoflíky, biţuterii, zalévací hmoty, jako pojivo (k výrobě umělého 

kamene (mramor) z minerální drti, obkládaček, litých podlah, plastbetonu). Dále výrobky 

vyztuţené skleněnými vlákny, jsou to lamináty (k výrobě vlnitých střešních krytin, lodí), 

tmely, lepidla a bezrozpouštědlové nátěrové hmoty. 

5.  Silikonové pryskyřice 

Vytvrzené silikonové pryskyřice dobře odolávají povětrnostním podmínkám, 

dlouhodobě odolávají teplotám do 200 
o
C, krátkodobě aţ do 300

 o
C, mají dobré 

elektroizolační vlastnosti, které se mění minimálně. Slouţí jako součástí motorů 



Kristýna Rumlová: Pyrolýzní jednotka pro odpadní plasty 

2009 18 

(pracujících za vysoký teplot) v podobě vypalovacích laků nebo skelných laminátů. Dále 

v elektrotechnice, k úpravám pekařských forem, plechů, nástrojů ke zpracování plastů  

a kaučuků. 

2.5. Rozdělení elastomerů 

Elastomery - jak název napovídá, jsou vysoce elastický polymer, který můţeme za 

běţných podmínek (malou silou) značně deformovat bez porušení, přičemţ deformace je 

převáţně vratná. Nejpočetnější podmnoţinou elastomerů jsou kaučuky, z nichţ se vyrábí 

guma (pryţ) [1]. 

1. Syntetické kaučuky 

a)  Kaučuky pro všeobecné použití 

 izoprenové kaučuky (IR) 

 butadienstyrenové kaučuky (SBR) 

 butadienové kaučuky (BR) 

 ethylenpropylenové kaučuky (EPM, EPDM) 

 butylkaučuky (IIR) 

b)  Olejovzdorné kaučuky 

 chloroprenové kaučuky (CR) 

 butadienakrylonitrinové kaučuky (NBR) 

 akrylátové kaučuky (ACM) 

 polysulfidové kaučuky (OT) 

c)  Teplovzdorné kaučuky 

 silikonové kaučuky 

 fluorouhlíkové kaučuky 
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3. Recyklace odpadních plastů 

Recyklace 

Velká odolnost plastů proti přirozenému rozkladu (vysoká odolnost vůči okolním 

vlivům) má za následek hromadění odpadů na skládkách, coţ je v naší zemi nejrozšířenější 

způsob nakládání s odpady. Recyklace je jeden z prostředků ke sníţení toku plastového 

odpadu. 

Recyklace nebo recyklování je proces, při němţ jsou pouţité a odloţené výrobky 

sbírány, tříděny a zpracovávány a z nich získaný materiál je znovu vrácen do uţivatelského 

procesu. 

Produkce plastového odpadu z hlediska vzniku: 

Technologický odpad vzniká při výrobě (zmetky, přetoky, odřezky, obrus), je 

známého sloţení, pochází z určité technologické operace, obsahuje jeden polymerní 

materiál. Jeho zpracování je většinou záleţitostí výrobních nebo zpracovatelských závodů. 

Jde v zásadě o to, aby nebyl zbytečně znečištěn. 

Průmyslový odpad vzniká při výrobě, je známého sloţení, pochází z více 

technologických procesů, obsahuje jeden nebo více polymerních materiálů. Při jeho 

zpracování, pokud se nerecykluje jako směsný odpad, je nutné, aby se třídil jiţ během 

výroby. Další fází je jeho drcení, homogenizace na co největší dávky, popř. třídění podle 

velikosti částic. Aby byl proces ekonomický, je účelné sestavit produktivní 

zpracovatelskou linku. Cyklus recyklace je v tomto případě nejkratší.  

Uţivatelský odpad vzniká po upotřebení výrobku, výrobky z polymerních materiálů, 

které doslouţily, staly se odpadem a byly odděleny od odpadů z jiných materiálů [1]. 

 

Recyklace plastů se týká zejména termoplastů, neboť se jejich sloţení při zahřátí aţ 

k měkkému stavu nemění. Předpokladem při tom je, ţe se jedná o druhově čisté plasty [5]. 

Druhově čisté termoplasty lze dobře recyklovat. Odpady termoplastů vznikající ve 

výrobním procesu se po rozdrcení pouţijí jednoduše jako nový materiál.  

Daleko horší jsou moţnosti recyklace, jestliţe nejsou k dispozici termoplasty druhově 

čisté nebo jsou termoplasty smíchané s jinými plasty. To je samozřejmě špatné,  
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neboť plasty jsou vyuţívány ve stálém větším rozsahu v různých hospodářských oblastech 

(tab. 3) a tím stále roste produkce odpadních plastů [5]. 

Po čištění a drcení jsou k dispozici granuláty smíšené z různých termoplastů, které 

nemají vhodné vlastnosti, např. mají příliš malou pevnost. Takové směsi z termoplastů se 

zpracovávají např. na parkové lavičky nebo na květinové truhlíky a další uţitkové 

předměty [5]. 

Tato forma recyklace však představuje opět sníţení kvality a vlastně skryté 

skládkování. Termoplasty v podobě směsí se recyklují těţko a jejich původní kvalita se tím 

sníţí [5]. 

K materiálové recyklaci se musejí plasty třídit. To je potřebné především u plastů 

v domovním odpadu. V tomto odpadu se vyskytuje málo druhů termoplastů (tab. 4). 

Třídění se provádí podle hustoty plastu, protoţe tou se jednotlivé termoplasty od sebe 

liší. 

tabulka 3:Použití vyráběných plastů [5]. 

Hospodářská oblast Podíl v % 

stavebnictví 25 

obaly 21 

elektrotechnika 15 

barvy, laky 10 

nábytek, domácí přístroje 8 

vozidla 7 

ostatní 14 

 

 

tabulka 4: Plasty v domovním odpadu [5]. 

Plast Podíl v % Hustota v g/cm
3
 

polyethylén a  

polypropylén 

60 0,92...0,96 

0,9 

Polystyrén 20 1,05 

Polyvinylchlorid 10 1,35...1,4 

ostatní plasty 10 1,1...1,4 
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 Recyklace se dělí dle stupně recyklace: 

 primární recyklace - děj, při kterém vznikne z plastového odpadu materiál 

nebo výrobek podobných vlastností 

 sekundární recyklace – děj, při kterém vznikne materiál nebo výrobek 

odlišných vlastností [5] 

Dále se dělí podle použité technologie: 

 fyzikální recyklace – proces vyuţívající fyzikální síly 

 chemická recyklace – chemický nebo tepelný rozklad plastového odpadu 

na jednoduché sloţky, z nichţ se chemicky vyrobí nový materiál či 

výrobek [5]. 

Recyklace plastů se v poslední době stává čím dál více důleţitější, neboť  

s narůstajícím pouţíváním různých druhů plastů se řeší závaţná otázka kam s nimi poté, co 

splní svoji funkci. 

Na druhé straně je však recyklace nákladná a plastový odpad se dá vyuţít velmi 

dobře k energetickým účelům, protoţe mají poměrně vysokou výhřevnost. 
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4. Členění termických metod 

Jako termické metody zneškodňování odpadů lze souhrnně označit technologie, při 

nichţ dochází k působení na odpadní látku teplotou přesahující meze její chemické 

stability, popřípadě ke spolupůsobení teploty a kyslíku v prostředí s regulovaným obsahem 

kyslíku; pod tento pojem lze zahrnout spalování, zplyňování, pyrolýzu, plasmové metody, 

případně i jiné [2]. 

Vzhledem k technologiím termických zařízení na zneškodňování odpadů je značným 

kritériem pro hodnocení jednotlivých procesů dosaţitelný stupeň rozkladu odpadní látky  

a ten je nejen ovlivněn teplotou, ale i chemickými vlastnostmi prostředí. 

Často lze takto dosáhnout za redukčních podmínek stejně hluboké destrukce 

odpadních látek při podstatně niţších teplotách, neţ v prostředí oxidačním.  

Charakter prostředí v reakční komoře, který je dán poměrem obsahu kyslíku vůči 

zneškodňované odpadní látce, slouţí jako základní kritérium pro třídění termických 

procesů. 

Termické procesy: 

 Proces oxidační – je to proces termického zneškodňování odpadu, při kterém je 

obsah kyslíku stechiometrický nebo vyšší vzhledem k obsahu hořlavých látek ve 

zpracovávaném matriálu. Jedná se tedy o spalování. Tento proces se dále dělí (také dle 

obsahu kyslíku v reakční komoře): 

  nízkoteplotní  proces ( teplota do 1000 
o
C) 

  vysokoteplotní proces (teplota nad 1000 
o
C) 

 Proces redukční – je to proces termického zneškodňování odpadu, při kterém 

je obsah kyslíku nulový nebo podstechiometrický vzhledem k obsahu hořlavých látek ve 

zpracovávaném matriálu. Jedná se o pyrolýzu nebo zplyňování.  

K tomuto rozdělení je však třeba dodat, ţe některé, zejména zplyňovací procesy 

nepouţívají jako oxidační médium molekulární kyslík, ale jiné oxidanty, především CO2  

a H2O [2]. 
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4.1. Spalování  

Při spalování plastů vznikají více či méně škodlivé spaliny podle druhu plastu. Při 

tepelném rozkladu plastů obsahující chlor, vznikají karcinogenní chlorované aromatické 

sloučeniny, které jsou nebezpečné pro člověka i pro ţivotní prostředí. Uvolněný HCl 

tepelnou reakcí způsobuje korozi spalovacího zařízení a tím se zvyšují náklady investiční  

i provozní  spalovacího zařízení a čištění spalin [3]. 

Základní předností spalování odpadů ve srovnání s ostatními metodami jejich 

zneškodňování je značná redukce na cca 10 % aţ 15 % původního objemu odpadů 

(odpovídá sníţení objemu odpadů na 20 % aţ 40 % hmotnosti odpadů) a podstatné sníţení 

mnoţství kontaminantů, coţ zjednodušuje podmínky pro konečné uloţení zbytků po 

spalování na skládkách. Pro některé odpadní materiály, zejména zvláštní odpady ze 

zdravotnických zařízení, nebo odpady z chemického průmyslu je to v podstatě jediný 

způsob jejich moţného zneškodnění [1]. 

Příznivým aspektem této metody je rovněţ moţnost vyuţití tepla, uvolněného při 

spalování odpadu, nebo jeho změna na jinou formu energie pro průmyslové nebo veřejné 

vyuţití.  

 

tabulka 5: Výhřevnost odpadních plastů. 

Odpadní plast specifická výhřevnost (MJ/kg) 

PE (polyethylen) 46 

PET (polyethylentereftalát) 23 

PVC (polyvinylchlorid) 18 aţ 26 

PP (polypropylen) 44 

PS (polystyren) 40 aţ 45 

PA (polyamid) 30 

 

Spalování má i své nevýhody, k nimţ patří vysoké investiční náklady na výstavbu 

spaloven, na jejich provoz a údrţbu zařízení, dále je zde potřeba kvalifikovaného personálu 

pro provoz a údrţbu, mohou se zde vyskytnout problémy s vyuţitím vyrobeného tepla, 
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moţná destrukce odpadních látek, které mohly být eventuálně recyklovatelné a nezbytnost 

nákladných opatření k zabránění vypouštění emisí do ovzduší a vody [2]. 

Spalovací technologie můţe být aplikována na širokou řadu odpadů, ať jiţ se jedná  

o odpady komunální (včetně kalů z čistíren odpadních vod), průmyslové, zemědělské či 

zvláštní, vyskytující se ve všech fyzikálních konzistencích, tj. ve skupenství tuhém, 

tekutém, plynném či pastovitém [2]. 

4.2. Pyrolýza 

Pyrolýza (pochází z řeckého slova pýr, které znamená oheň a lysis – rozpuštění). 

 Je to termický rozklad organických materiálů bez přístupu činitelů obsahující kyslík 

(vzduch, oxid uhličitý, vodní pára), který vede ke vzniku plynné, kapalné a pevné frakce.  

Podstata pyrolýzy je ohřátí materiálu nad mez termické stability přítomných 

organických sloučenin, to znamená, ţe vysokomolekulární látky se rozkládají na 

nízkomolekulární látky, coţ vede k jejich rozpadu na těkavé produkty a koks (proces 

probíhá v rozmezí teplot od 150 
o
C do 1 000

 o
C) [2, 4]. 

Dle pouţitých teplot při pyrolýzním procesu rozdělujeme: 

  nízkoteplotní pyrolýza  (reakční teplota do 500 °C) 

  středněteplotní pyrolýza (reakční teploty v rozmezí 500
 o
C aţ 800 

o
C) 

  vysokoteplotní pyrolýza (reakční teplota nad 800 
o
C) [2] 

4.3. Zplyňování  

Podstatou zplyňování je přeměna uhlíkatých materiálů za vyšších teplot (nad 800 
o
C) 

na hořlavé plynné látky a to za přívodu podstechiometrického mnoţství vzduchu či jiného 

oxidovadla, čímţ dochází k další přeměně vzniklého koksového zbytku na plynné 

produkty. 

 Výhodou tohoto procesu je, ţe díky vysokým teplotám odpadají problémy s tvorbou 

vysoce toxických dioxinů, furanů a polycyklických aromatických uhlovodíků. Změna 
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skupenství je dosaţena nedokonalým spalováním a tepelným štěpením. Plynné palivo  

se lépe přepravuje k vyuţití a je moţné ho uchovávat k pozdějšímu vyuţití [2]. 
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5. Pyrolýzní proces 

Vlastní průběh pyrolýzního procesu závisí na druhu a vlastnostech výchozího 

materiálu, obsahu vlhkosti v materiálu, pyrolýzní teplotě a reakční době. 

 při teplotách do 200 
o
C nastává sušení materiálu a odštěpení vody za 

vzniku vodní páry (tato fáze vyţaduje přívod poměrně velkého mnoţství 

tepla, neboť probíhající reakce jsou silně endotermické) [4] 

 mezi teplotami 200 
o
C aţ 500 

o
C dochází k suché destilaci (přitom nastává 

štěpení bočných řetězců z vysokomolekulárních organických látek  

a přeměna na plynné a kapalné organické produkty a pevný uhlík) [2, 9] 

 v rozmezí teplot 500 
o
C aţ 1000 

o
C jsou produkty suché destilace dále 

štěpeny a transformovány (přitom jak z kapalných organických látek, tak  

i z pevného uhlíku vznikají stabilní plynné látky jako H2, CO, CO2, CH4) 

[2, 9] 

Při působení niţších teplot dochází k vyššímu výnosu dehtu a koksových frakcí a při 

působení vyšších teplot vzniká přednostně pyrolýzní plyn. 

Produktem pyrolýzy je vţdy:  

 tuhá fáze na bázi koksu 

 organický kapalný produkt, který v literatuře bývá označován jako 

pyrolýzní olej a pyrolýzní voda, jejíţ větší část obvykle pochází z vlhkosti 

obsaţené v rozkladném materiálu  

 plynná fáze, která obsahuje například vodu, oxid uhelnatý, vodík, 

nezkondenzované kapalné produkty popř. jednoduché organické látky 

jako metan (plyn lze po vyčištění vyuţít pro výrobu energie - tepelné nebo 

elektrické) [2]. 

Při spalování odpadů je produkována tepelná energie umoţňující např. výrobu páry 

nebo teplé uţitkové vody, jejíţ další vyuţití můţe být problematické. Naproti tomu 

pyrolýzní proces produkuje organický kondenzát a pyrolýzní plyn, obojí vyuţitelné jako 

paliva. Kapalné a plynné produkty lze dále rafinovat a tím zušlechťovat. 
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Z energetického hlediska je proces do jisté míry vyváţený a soběstačný. Tepelnou 

energii nutno dodat jen pro jeho iniciaci. 

Rozvoj pyrolýzních technologií nastal především v sedmdesátých letech, kdy se 

rozšířil názor, ţe pyrolýzní procesy jsou pouţitelné k hromadnému odstraňování odpadů, 

neboť: 

 zařízení je jednodušší, a tím i investičně méně náročné 

 produkovaná paliva jsou snadněji prodejná, neţ teplo či pára 

 objem vznikajících plynných produktů jsou pouhým zlomkem mnoţství 

spalin vznikajících při spalování stejného mnoţství odpadu, to by mělo 

zjednodušit problémy s čištěním spalin [2] 

 

tabulka 6: Srovnávání parametrů spalování a pyrolýzy [2]. 

Spalování Pyrolýza 

oxidace, reakce se vzdušným kyslíkem tepelný rozklad, reakce za vyloučení 

kyslíku 

spalovací teplota 

800 
o
C aţ 1 000 

o
C 

pyrolytická teplota 

500
 o
C aţ 1 000 

o
C 

produkty: 

 tuhé: škvára (oxidovaná) 

 kapalné: voda 

 plynné: CO2, H2O, SO3, NOx a jiné 

produkty: 

 tuhé: tuhý zbytek (redukovaný) 

 kapalné: voda, kapalné uhlovodíky 

 plynné: H2S, CO2, CO, CH4, C2H6, 

C3H8, H2S, NH3 aj. 

exotermní reakce endotermní reakce 

citlivá na změněné sloţení málo citlivá na změněné sloţení 

tuhé odpady tuhé, pastovité odpady 

 

Jako příklady pouţití pyrolýzy v minulosti i v současnosti lze uvést: 

 pokusy alchymistů (polovina XVI. století) 

 "pálení" dřevěného uhlí v milířích (známo jiţ v 17. století) 
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 koksárenství - pyrolýza černého uhlí (první polovina 19. století dodnes) 

 plynárenství - pyrolýza vesměs hnědého uhlí 

 výroba dřevního plynu pro pohon vozidel (během 2. světové války) 

 současná výroba dřevěného uhlí (např. pro grilování) [2] 
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6. Pyrolýzní jednotka 

Většina v současné době provozovaných pyrolýzních systémů je zaloţena na 

termickém rozkladu odpadu v rotační peci vytápěné zevně spalinami, které vznikají  

z následného spalování pyrolýzních plynů v tzv. termoreaktoru.  

Pyrolýzní jednotky bývají vhodné pro šarţovitý provoz pro odpad, který nemá příliš 

vysoký obsah škodlivin a nemá tendenci ke spékání [2]. Zbytek energie ze spálení plynů, 

která se nespotřebuje na ohřev vsádky se vyuţívá v kotlích na odpadní teplo k výrobě páry 

nebo teplé uţitkové vody.  

Arrow line a.s. se zabývá od roku 2001 aplikovaným výzkumem oblasti vyuţití 

biomasy, tříděných odpadů a dřevní štěpky v procesu pyrolýzy. Za tímto účelem bylo 

zaloţeno druţstvo ENVICRACK - klastr výzkumných, realizačních a konstrukčních firem 

a subjektů společně s budoucími uţivateli technologie [10]. 

Klastr Envicrack sdruţuje více neţ dvě desítky firem zejména ze severní Moravy,  

ale i Polska a Slovenska. Významným členem klastru je VŠB-Technická univerzita  

v Ostravě. Aktivní členové klastru vyvíjí společně s VŠB jiţ několik let technologii pro 

zpracování odpadů technologií pyrolýzy a následnou výrobu energie. V současné době je 

tato technologie stále ve stádiu výzkumu [10]. 

První funkční prototyp zařízení byl vyroben v roce 2003 pod názvem Pyrotronic. 

Prošel několika vývojovými modifikacemi a úpravami a nyní je stále ve zkušebním 

provozu. 

Konečná pyrolýzní jednotka by měla být energeticky i ekonomicky soběstačná  

a pracovat kontinuálně s následnou kogenerací a zpracováním výstupů [10]. 

Pyrolýza plastových odpadů, starých pneumatik a biopolymerů je studována  

v tavicích nádobách, vysokých pecích, tlakových hrncích, rourových reaktorech, otočných 

vypalovacích pecích, koksových komorách a reaktorech s fluidní vrstvou [4]. 

Během vývoje se otočné vypalovací pece a fluidní vrstvy ukázaly jako 

nejvhodnější agregáty [4]. 

Tavitelné plastové odpady mohou být také rozkládány v míchacích nádobách. 

Nádoby mohou být zahřívány zevně, nebo prostřednictvím vnitřního potrubí. 
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Jiné postupy se provádějí v tlakových hrncích pro hydrogenaci plastů při 300 °C. 

Zvláště četné jsou postupy s otočnými vypalovacími pecemi. Vyznačují se relativně 

dlouhým pobytem odpadu v reaktoru – 20 minut a déle, kdeţto pobyt v reaktorech s fluidní 

vrstvou sotva přesahují několik sekund s maximem 1,5 minuty [4]. 

Jedním z prvních postupů byl Kobe Steel postup s pouţitím otočné vypalovací pece 

pro pyrolýzu starých pneumatik. Postup probíhal dlouhou dobu a byl spojen s továrnou na 

výrobu cementu. Pyrolyzáty (pyrolýzní produkty) byly pouţívány místo topného oleje [4]. 

Jádrem Salzgitterovy pyrolýzy je zevně zahřívaná otočná vypalovací pec. Tento 26 

metrů dlouhý reaktor o průměru 2,8 metrů je rozdělený na 6 částí v reaktoru, dosahuje 

teplot 400 aţ 700 °C a poskytuje pyrolytické plyny a oleje, stejně jako tuhé zbytky. Čištěný 

pyrolytický plyn se pouţívá jako palivo pro provoz zařízení a přebytečný plyn je 

přeměňován na elektřinu v zařízení spojené energie [4]. 

Fluidní vrstva má řadu neobyčejných výhod pro pyrolýzu, protoţe je 

charakterizována vynikajícím teplem a přesunem hmoty, stejně jako neměnnou teplotou  

v celém reaktoru, coţ má za následek: 

 převáţně rovnoměrné spektrum produktů 

 nepřítomnost pohybujících se částí v horké zóně reaktoru 

 zcela uzavřený systém, tzn. reaktor můţe být snadno uzavřen [4] 

Fluidní vrstva je vytvářena proudem vzduchu nebo netečným plynem, který je 

usměrňován zespod skrze vrstvu jemnozrnného materiálu, např. písku nebo sazí, za 

průtoku, který je dostatečný k vytvoření víření ve vrstvě. V této fázi se fluidní vrstva chová 

jako kapalina [4]. 

V Japonsku jsou pyrolyzátory s fluidní vrstvou obsluhovány vzduchem nebo 

přísunem kyslíku. Částečná oxidace vytváří nezbytnou štěpící energii, zatímco na druhou 

stranu je část produktů spálena. Produktové oleje jsou částečně okysličovány a jejich obsah 

energie je asi o 10% niţší neţ u čistých uhlovodíků [4]. 

Laboratorní zařízení s kapacitami na 60 – 3000 g/h a dvěmi zkušebními zařízeními 

na 10 – 40 kg/h plastů a 120 kg/h starých pneumatik byla nainstalována a rozjeta  

v Institutu technické a makromolekulární chemie s finanční podporou BMFT, Verband 
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Kunststofferzeugende Industrie (VKE), C.R. Eckelmann compane (CRE) a Asea Brown 

Boveri (ABB) [4]. 

Obrázek 1 ukazuje nákres zkušebního zařízení pro pyrolýzu plastů.  

Jádrem zařízení je reaktor s fluidní vrstvou o vnitřním průměru 450 mm. Pomocná 

fluidní vrstva křemičitého písku s teplotou 600 °C aţ 900 °C se pouţívá pro pyrolýzu 

plastů, které jsou vsunovány do reaktoru přes vrátka s dvojitou záklopkou. K vytvoření 

víření ve fluidní vrstvě se pouţívá pyrolytický plyn rozehřátý na 400°C. Vstup tepla  

se koná nepřímo skrze tepelné radiační zápalné potrubí, jeţ je zahříváno pyrolytickým 

plynem [4]. 

Výfukové plyny jsou poté usměrňovány skrze teplotní směnárník. Produktové plyny, 

vycházející z fluidní vrstvy jsou oddělovány od zbytkového uhlíku a jemného prachu  

v cyklonu a poté ochlazovány na pokojovou teplotu produktovým olejem v kondenzátoru. 

Proud plynu je poté směrován skrze dva kondenzační sloupy [4]. 

Frakce zhuštěného oleje se destilují ve dvou destilačních sloupcích s pouţitím frakce, 

vařící od 135-145 °C (většinou xyleny), jako hasicího prostředku. Produkován je také 

dehet/ asfalt/ tér s vysokým vařícím rozmezím, stejně jako dvě frakce, z nichţ jedna je 

bohatá na toluen, druhá na benzen [4]. 

Plyn, z velké části zbaven kapalných produktů, přechází do elektrostatického 

precipitátoru, kde je separován od malých kapiček. Následně je stlačován v pěti 

membránových kompresorech, spojen v paralelu a skladován ve třech plynových nádrţích, 

z nichţ kaţdá má objem 0,5 m
3
. Část plynů slouţí jako palivo pro radiační zahřívací 

trubice, zatímco zbytek, zahřátý horkými palivovými plyny v zahřívacím směnárníku,  

se pouţívá pro zkapalňování vrstvy písku. Přebytečný plyn je spalován v hořáku [4]. 
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Obrázek 1: Zkušební zařízení pro pyrolýzu plastů [4]. 

 

6.1. Další pyrolýzní zařízení pyrolyzující nejen odpadní plasty 

Pyrolýzní zařízení firmy BABCOCK 

Probíhající proces v tomto zařízení není jen pyrolýzou, ale kombinací pyrolýzního 

postupu probíhajícího v externě otápěné bubnové rotační peci při teplotách 500 
o
C aţ 600

 

o
C a řízeného spalování neupraveného surového plynu [9]. 

 

Obrázek 2: Schéma pyrolýzní jednotky Babcovo  [9]. 
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Systém RCP ( Recycled Clean Products) 

Systém byl navrţen pro zpracovávání TKO. Jednotka je v provozu od roku 1997  

v Bremerhavenu.  

Základem zařízení je vnitřně vyhřívaná pyrolýzní komora, v níţ probíhá 

kontrolované odplynění odpadu [9]. 

 

 

Obrázek 3: Schéma pyrolýzní jednotky Systém RCP [9]. 

 

Technologie S-B-V firmy Siemens-KWU  

Zařízení bylo realizováno roku 1988 v pilotní jednotce v Ulm-Wiblingenu  

a poté v provozním měřítku ve Fürthu. Kapacita provozního zařízení je deklarována na 100 

000 t/r drceného odpadu a čistírenských kalů. Směsný odpad je spolu s kalem z ČOV 

kontinuálně přiváděn do rotační pyrolýzní komory, kde je po dobu přibliţně 1 hodiny 

zahříván na teplotu 450°C. Z tuhého zbytku je poté na sítech oddělena hrubá frakce 

tvořená převáţně sklem, kamením a kovy. Takto vyčištěný karbonizovaný zbytek je spolu 

s pyrolýzním plynem veden do spalovacího prostoru, kde probíhá dokonalé spalování při 

teplotách 1200 - 1300°C. Vznikající struska je chlazena ve vodní granulační lázni a poté 

můţe být pouţívána ve stavebnictví nebo deponována na skládkách. Spaliny se dále po 

odprášení odsiřují, denitrifikují a adsorpčně zbavují PCDD/PCDF. Firma Siemens uvádí, 

ţe z 1 t TKO lze takto získat 1470 kWh uţitečného tepla [9]. 
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Obrázek 4: Schéma jednotky S-B-V [9]. 

 

Pyrolýzní reaktor Vortex-Solar Energy Research Institute  

Systém Vortex je určen pro přeměnu tuhých organických látek a biomasy především 

na kapalné produkty. Zařízení bylo vyvinuto SERI (Solar Energy Research Institute)  

v Coloradu (USA). Systém byl testován na měkkém suchém dřevě a na měkkých 

předdrcených peletách z odpadu pohonných hmot [9]. 

 

 

Obrázek 5: Schéma pyrolýzní jednotky Vortex-SER [9]. 
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7. Pyrolýza plastů 

Shromaţďování plastů, mechanické třídění odpadů a vyuţívání starých vozů 

poskytuje plastové odpady, které jsou smíšené, kontaminované nebo znečištěné a nemohou 

být vyčištěny fyzickými postupy (destilace, extrakce nebo krystalizace), jejich třídění  

a recyklace jsou velmi nákladné, mohou být recyklovány pouze teplotní degradací - 

pyrolýzou.  Jakýkoliv druh plastového odpadu můţe být pyrolyzován, i kdyţ je znečištěný 

[3]. 

Ani mnohé sloţeniny, jako plněné plasty, elastomery a duroplasty, nejsou nikterak 

vhodné pro regranulaci a recyklování. 

Výhoda pyrolýzy oproti spalování je sníţení objemu plynů. Mimoto škodliviny jsou 

koncentrovány v koksu, který je podobný sedlině. Navíc je moţné získat uhlovodíkové 

sloučeniny a některé postupy dokonce obnovují hodnotné surové chemikálie [1]. 

Pyrolýza je komplikována faktem, ţe plasty, gumy nebo biopolymery vykazují 

chabou tepelnou vodivost o proti spalování, zatímco degradace makromolekul vyţaduje 

značné mnoţství energie. 

7.1. Pyrolýza odpadních plastů 

Výsledky zkušební pyrolýzy odpadních plastů v reaktoru s fluidní vrstvou na 

Hamburské univerzitě, který je popsán v podkapitole 4.1. 

Odpadními plasty je myšlena shromáţděná plastová frakce ze separace domácích 

odpadů obsahuje 57 % polyolefinů, 14% polyvinylchloridu (PVC), 19 % polystyrenu, 5% 

ostatních plastů nebo papíru a 5 % anorganických materiálů (písek, soli). Dále to jsou 

smíšené plasty a jiné plasty (polyethylen, polyester, polyuretan). Plastové odpady, získané 

z odděleného sběru, obsahují kolem 15 % PVC [4]. 

Produkty vzniklé při této pyrolýze.  Aţ 50 % vstupního materiálu můţe být získáno  

v kapalné podobě, jeţ odpovídá směsici lehkého benzenu a černouhelného dehtu  

s přibliţně 95 % aromatických látek. Olej můţe být zpracován do chemických produktů 

podle obvyklých petrochemických metod. Jeho sloučeninami jsou benzen, toluen  

a naftalín [4]. 
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Pyrolýzní plyny jsou vysoce energetickým pohonným plynem s tepelnou hodnotou 

okolo 50 MJ/m
3
. Pouhých 40% z nich je  potřebných jako palivo pro radiační zápalné 

trubice, zbytek je k dispozici jako přebytečný plyn. Hlavními sloučeninami v plynu jsou 

metan, etan, eten, propen. To zvyšuje hmotnostní frakci kapalných produktů aţ na 70 % 

[4]. 

Druhy vstupního plastového odpadu jeţ byly při pyrolýze zkoumány a jejich 

produkty, jsou shrnuty v tabulce 4. 

tabulka 7: Pyrolýza plastového odpadu ve fluidní vrstvě. Rozdílné náplně a jejich  produkty [4]. 

Náplň 

Pyrolýzní 

teplota 

(C
0
) 

Pyrolýzní 

plyn  

(%) 

Pyrolýzní 

olej  

(%) 

Pyrolýzní 

zbytek 

(%) 

Ostatní (%) 

PE (polyethylen) 760 55,8 42,4 1,8 C 64,9 styrenu 

PP (polypropylen) 740 49,6 48,8 1,6 C 64,9 styrenu 

PS (polystyren) 580 9,9 24,6 0,6 2,1 H2O 

PE/PP/PS směs 750 52 46,6 1,4 5 H2O; 0,3 HCN 

Polyester 768 50,8 40 7,1 3,4 HCN 

Polyurethan 760 37,9 56,3 0,5 2,5 H2O 

Polyamid 760 32,2 56,8 0,6 3,4 HCN 

PVC (polyvinylchlorid) 740 6,8 28,1 8,8 56,3 HCl 

Poly  (methyl 

mathacrylat) 

450 1,25 1,4 0,15 C 97,2 MMA 

Poly(tertrafluoro-

ethylen) 

760 89,3 10,4 0,3  

Domovní separované 

plasty 

787 43,6 26,4 25,4 4,6 H2O 

Lékařské stříkačky 720 56,3 36,4 5,8 1,5 oceli 
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Z rozkladu PVC vzniká chlorovodík, který je neţádoucí a proto je snahou 

v předběţných situacích odstranit HCl plyn.  

Ovšem zbytkový obsah organického chloru je velice důleţitý pro hodnotu 

pyrolytických olejů. Pro zpracování v nynějších petrochemických zařízeních, by obsah 

chloru neměl překračovat 10 ppm. Oleje, které jsou získávány z pyrolýzy plastových 

směsí, obsahují mezi 50 a 200 ppm organicky vázaného chloru. Naštěstí ţádné chlorované 

dibenzodioxiny nebyly nalezeny mezi těmito chloroorganickými sloučeninami. To bylo 

potvrzeno četnými analýzami v jiných institutech [4]. 

Kdyţ jsou zmíněné dioxiny přítomny v materiálu k pyrolýze, např. odpadní kaly, 

jejich koncentrace je sníţena na 75 % samostatným cyklem pyrolýzy ve fluidní vrstvě. 

7.2. Pyrolýza směsných plastů s PVC 

Pyrolýza tří průmyslových plastů akrylonitril-butadien-styren (ABS), polykarbonát 

(PC), polyoxymetylén (POM), uţívaných v elektronickém průmyslu, byly pyrolyzovány za 

přítomnosti polyvinylchloridu (PVC). Také byly vyhodnocovány odpady z průmyslových 

smíšených plastů ASR - drcené plasty z automobilů (z procesu drcení automobilů). 

Byly provedeny dva typy experimentálního zkoumání: 

1. Pyrolýza, chromatografie, spektrometrie, pokusy 1:1 směsí kaţdého 

polymeru s PVC 

2. Stupnicová pyrolýza ASR za pouţití laboratorní pyrolýzní pece, v níţ byla 

provedena detailní chemická analýza pyrolýzních produktů. [3] 
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Výsledky: 

Pyrolýza samotného PVC:  

V pyrolýzním produktu byl hlavním produktem chloru chlorovodík s naměřeným 

maximem 63,2 %, jiné hlavní produkty pyrolýzy zahrnovaly benzen 11,4 %, toluen 4,5 %, 

naftalen 2,1 % a jiné, které měli maxima niţší neţ 0,4 % [3]. 

Pyrolýza PVC/ABS směsi: 

Několik zajímavých závěrů bylo učiněno s ohledem na údaje o pyrolýze, získané 

s PVC/ABS směsi. Bylo zjištěno, ţe mnoţství HCl v  PVC/ABS byl velmi blízko tomu, 

který byl pozorován se samostatným PVC, ale zjistitelné mnoţství alifatických sloučenin 

chloru bylo významně omezeno. Avšak nejpozoruhodnějším poznatkem byl významný 

nárůst počtu a mnoţství vyprodukovaných aromatických sloučenin chloru. Tato zjištění 

naznačují, ţe nejsou pouze novými sloučeninami chloru, produkovanými během pyrolýzy 

ABS, ale ţe také rozsah chlorace pyrol stoupá za přítomnosti PVC. Tyto poznatky sebou 

přinášejí obavy týkající se hodnoty pyrolytických olejů, kdyţ jsou pyrolyzovány směsi 

ABS a PVC [3]. 

Pyrolýza PVC/PC směsi: 

Změny zaznamenané v pyrolýzních produktech získaných z PVC/PC směsi nebyly 

tak velké jako získané z PVC/ABS směsi. To můţe být následkem velkých rozdílů  

v teplotní stabilitě PVC a PC. Například separace HCl od PVC pravděpodobně nastává 

před degradací PC, výsledkem čehoţ jsou sníţené příleţitosti k vzájemné vazbě produktů. 

Nicméně produkce změřitelného mnoţství 5-chloro-2-benzofuranu (0,38%), při pyrolýze 

PVC/PC směsi, by měla být vnímána se znepokojením, protoţe můţe být potenciálně 

předchůdcem produkce dibenzodioxinů a dibenzofuranů. Avšak v této studii nebyla 

zkoumána moţná tvorba těchto sloučenin [3]. 

Pyrolýza PVC/POM směsi: 

V případě POM/PVC směsi pyrolytické údaje opět naznačují, ţe počet a mnoţství 

uhlovodíků chloru se zvyšovaly, kdyţ PVC bylo pyrolyzováno za přítomnosti POM. 

Několik nových produktů chloru bylo utvořeno jako výsledek reakce HCl s POM produktů 

pyrolýzy. Avšak jak bylo zaznamenáno v případě PVC/ABS směsi, byl zde významný 

nárůst v počtu uhlovodíků chloru, které by mohly mít znaky reakce HCI s pyrolyzáty  

z POM [3]. 
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Odpadový systém pyrolýzy ASR: 

Pyrolýza ASR v pyrolyzátoru (laboratorní pyrolýzní) peci byla provedena za pouţití 

pyrolýzní teploty 700°C a v čase 3,4 minuty. Za těchto podmínek byla získána 70 % 

přeměna organické frakce (41.6% ASR). Tři frakce pyrolýzního produktu (plyn, kapalina, 

tuhý zbytek) byly shromáţděny a analyzovány pro jejich obsah chloru a výsledky byly 

shrnuty v tabulce 5 [3]. 

 

tabulka 8: Distribuce chloru v pyrolýzních produktech z ASR [3]. 

 
mnoţství (%) sloučenina chloru 

mnoţství chloru 

(%) 

ASR 100 z  PVC 0,56 

pyrolýzní plyn 18 
HCl <0,0001 

RCl 0,03 

pyrolýzní olej 7 
Cl

-
 0,003 

RCl 0,02 

tuhý zbytek 
68 

Cl
-
 0,567 

    RCl  0 

  poznámka: R – anorganická látka 

Z těchto údajů můţeme vidět, ţe prakticky ţádný plynný HCl nebyl objeven  

v pyrolytickém plynu. Zatímco v pyrolytické kapalině byl zjištěn anorganický chlor, 

většina chloru, přítomného v původním ASR se zdá být přeměněna na anorganické 

chloridy, jeţ končí v tuhých zbytcích. Tento poznatek naznačuje, ţe během pyrolýzy, HCl 

uvolněný z PVC reaguje s anorganickými plnidly, jako např. uhličitan vápenatý, aby 

utvořily anorganické chloridy. Tudíţ se dá očekávat, ţe pyrolýza odpadu ze smíšených 

plastů, v nichţ jsou přítomna plnidla, má nízké uvolnění HCI. Bohuţel, jak bylo 

zaznamenáno v pyrolýze PVC směsi, HCl také reaguje s organickými pyrolýzními 

produkty a utvářejí širokou škálu uhlovodíků chlóru, jeţ byly objeveny jak v pyrolytickém 

plynu, tak v pyrolytické kapalině. Přestoţe aktuální koncentrace mohou být malé, pouhá 

jejich přítomnost vyvolává znepokojení, zejména pokud mají být pouţívány přímo jako 

paliva, kde se tvorba dioxinu stává zřetelnou moţností [3]. 
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Závěr výzkumu: 

Pyrolýza PVC obsahující směsné plastové odpady, můţe vést ke tvorbě uhlovodíků 

chloru. Přítomnost těchto druhů v pyro-oleji i pyro-plynu ovlivní hodnotu těchto produktů  

a ekonomiku procesu. Ačkoli koncentrace těchto druhů ve finálním produktu můţe být 

nízká, zdá se, ţe jejich sloţení a koncentrace jsou velice závislé na chemickém sloţení 

polymerů uvnitř směsi. 

Ve všech případech byl hlavním pyrolýzním produktem chloru HCl. Zatímco toto  

by mohlo být hlavním problémem, pyrolýzy plastového odpadu, přítomnost anorganických 

plnidel v plastu, jako je uhličitan vápenatý, by mohl pomoci tento problém zmírnit. Za 

těchto specifických podmínek můţe plnidlo přítomné v plastu neutralizovat HCl a přivést 

chlor jako anorganický chlorid, čímţ pomáhá neutralizovat následné reakce a pomáhá 

zmírnit potenciální problémy s korozí. Problém moţné tvorby chloro-uhlovodíků zůstává, 

a jestliţe jsou pyrolýzní produkty určené k uţívání jako paliva, musí být zkoumána 

moţnost tvorby dioxinů a dibenzofuranů [3]. 

Pyrolýzou plastových odpadů je moţné získat uhlovodíky a vyrábět petrochemikálie. 

Oddělené shromaţďování a třídění odpadů, jaké se v současnosti provádí v mnoha 

industrializovaných státech, produkuje zvyšující se mnoţství materiálů, které jsou vhodné  

pro recyklaci pyrolýzou.   

7.3. Pyrolýza gumy 

Pyrolýzou více neţ 4500 kg celých starých pneumatik v několika sériích experimentů 

mohlo být dokázáno, ţe celé pneumatiky o maximální váze 20 kg, byly zcela pyrolyzovány 

během 1,5 aţ 4 minut při teplotách nad 650°C. Mnoţství pyrolytického plynu, 

vyprodukovaného v procesu, bylo dostačující k zahřátí reaktoru bez dodatečné dodávky 

energie [3]. 

Produkty pyrolýzy byly získány v následujících pěti frakcích (hmotnost %): 

 plyn 15-20 

 olej 20-30 

 voda 5-10 

 saze a plnicí materiály 30-40 
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 ocelové lano 5-20 

Hlavními komponenty vedle tuhých látek, sazí a ocelového lana jsou metan, etylen, 

etan, benzen a toluen [3]. 

Během pyrolýzy dochází k reakci síry obsahujících štěpných produktů s alkalickými 

plnicími materiály. Saze, které jsou získány, jsou vhodné pro recyklování a plnění 

materiálů [3]. 
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8. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit ucelený a dobře srozumitelný popis 

pyrolýzní jednotky odpadních plastů a pyrolýzy vůbec.  

Pyrolýza je v dnešní době velmi vyuţívanou metodou při degradaci odpadu, 

například biomasy, pneumatik, kalů z ČOV, vyjetých olejů, komunálních odpadů atd. Patří 

mezi termické metody odstraňování odpadů, při kterých není pouţito ţádného média 

obsahující kyslík. Vznikají tak pyrolýzní produkty (pyrolyzátory) a to plynná frakce, 

kapalná frakce, tuhá frakce a ty jsou dále vyuţity např. jako palivo.  

Pyrolýzní jednotky se většinou vyskytují jako součásti větších průmyslových celků 

např. cementáren apod. Vyuţití této metody pro zneškodňování odpadních plastů je stále 

ve fázi výzkumu u nás i ve světě.  

Několik výzkumů na toto téma bylo jiţ provedeno, hodnoty a závěry některých jsou 

uvedeny v této práci. Ze zjištěných poznatků vyplývá, ţe jedním z hlavních problémů  při 

odstraňování odpadních plastů je přítomnost chlóru v pyrolyzátorech. Ty se totiţ, jak bylo 

uvedeno výše, následně vyuţívají jako palivo a chlór se při spalování pyrolyzátorů 

přeměňuje na škodlivé dioxiny.  

V současnosti je tato technologie neustále zdokonalována a dochází k postupnému 

odstraňování chyb v této metodě.  

Přes nesporné úspěchy v oblasti výzkumu likvidace plastových odpadů a legislativě 

vstřícnější k ţivotnímu prostředí je situace s odpadními plasty velice alarmující. Nelze se 

spoléhat na to, ţe vznikne nějaká dokonalá vše řešící technologie. Problémy s odpady byly, 

jsou a budou. Je proto velmi důleţité, aby se nejen lidstvo jako celek, ale i kaţdý 

jednotlivec choval zodpovědně ke svému odpadu. 
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Seznam použitých zkratek 

PVC   polyvinylchlorid 

PE   polyethylen 

PS  polystyren 

PEPT   polyethylentereftalát 

PP   polypropylen 

PB   poly-1-buten 

PVCA   polyvinylacetát 

PVAL   polyvinylalkohol 

PA-6   Polykaprolaktam 

PUR   polyurethany 

IR   syntetický izoprenový kaučuk 

SBR   butadienstyrenový kaučuk 

BR   butadienový kaučuk 

EPM   kopolymer ethylenu s propylenem (ethylenpropylenový kaučuk) 

EPDM  terpolymer ethylenu, propylenu a nekonjugovaného dienu 

(ethylenpropylendienový kaučuk) 

IIR   izobutylenizoprenový kaučuk (butylkaučuk) 

CR   chloroprenový kaučuk 

NBR   butadienakrylonitrilový kaučuk (nitrilový kaučuk, nitrilkaučuk) 

ACM   kopolymer ethylakrylátu (nebo jiných akrylátů) a malého mnoţství 

monomeru (akrylátový kaučuk) 

OT   polysulfidový kaučuk 

PCDD   dibenzodioxiny 

PCDF  dibenzofurany 

ABS   terpolymer akrylonitrilu, butadienu a styrenu 

POM   polyoxymethylen (polymethylenoxid, polyformaldehyd) 

ASR   odpadní plasty z automobilů 

TKO  tuhý komunální odpad 

PA  polyamidy 
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