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Anotace 

   V předloţené práci jsou zpracovány moznosti vyuţití produktů pyrolýzy. V první 

části se věnuji popisu principu technologie a následné vyuţití některých druhů pyrolýznich 

systémů jako např. Babcovo, RCP, SBV. Dále jsou popsány technologie pomalé, rychlé a 

vakuové pyrolýzy. Na konci první kapitoly je projekt EnviCrack, na níţ se podílela i VŠB-

TOU. V další kapitole popisuji druhy odpadů, které jsou vhodné pro pyrolýzu s ohledem 

na vzniknuté produkty a s jejich dalším vyuţitím. Popisuji biomasu a její moznosti vyuţití 

a následně komunální odpady a jejich rozdělení a vyuţití.  V další části se věnuji 

samotným produktům, které vznikají po pyrolýze - pyrolýzni plyn, olej a koks - a 

moţnosti, kterými se následně upravuji, nebo dál vyuţívají. Poslední část je věnována 

samotnému výzkumu měření výhřevnosti pyrolýznich produktů - pyrolýzního oleje a 

koksu - z jednotlivých spálených druhů odpadů.  

 

Klíčová slova: pyrolýza, biomasa, EnviCrack, pyrolýzni olej, pyrolýzni koks, pyrolýzni 

plyn, pomalá pyrolýza, rychlá pyrolýza, pyrolýzni produkty,  

výhřevnost odpadu 

 

Description 
 

   In the present work are treated the possibility of using pyrolysis products. In the 

first section, we describe the principle of technology and the subsequent use of certain 

kinds of pyrolysis system as such. Babcovo, RCP, SBV. Technology described below are 

slow, fast and vacuum pyrolysis. At the end of the first chapter is Envicrack project, which 

participated in the VSB-TOU. The next chapter describes the types of waste that are 

suitable for pyrolysis with respect to the resulting products and their further use. Biomass 

and describe its capabilities and in the next municipal wastes and their distribution and use. 

In the next section is dedicated to the products themselves, which arise from pyrolysis - 

pyrolysis gas, oil and coke - and options that are subsequently modified or further 

exploited. The last part is devoted to actual research measuring the calorific value of 

pyrolysis products - pyrolysis oils and Coke - from different types of waste incinerated. 

 

Keywords: pyrolysis, biomass, ENVICRACK, pyrolysis oil, pyrolysis coke, pyrolysis gas, 

slow pyrolysis, fast pyrolysis, pyrolysis Products, calorific value of waste
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Pouţité zkratky 

 

TKO – tuhy komunální odpad 

RCP – čisté recyklované produkty (Recycled Clean Products) 

HSR – vysokoteplotní redox reakce (Hochtemperatur Schmelz Redox)  

PCDD – dioxin (polychórované dibenzodioxiny)  

PCDF – dioxin (polychórované dibenzofurány) 

ČOV – čistička odpadních vod 

SERI – výzkumný ústav solární energie (Solar Energy Research Institute) 

S-B-V – tlející spalovací proces (Schwel-Brenn-Verfahren) 

BTG – Biomass Technology Group 

EU – Evropská unie 

RDF – palivo vyrobené z odpadu (Refuse Derived Fuel)  

VŠB-TUO – Vysoka škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

DTA – diferenční termická analýza  

TG -- termogravimetria 

RD – rodinný dom 

BRO – biologicky rozloţitelný odpad 

ČR – Česka republika 

LTO – Lehký topný olej 

TTO – Těţký topný olej 

KJ – Kogenerační jednotka  

SUŠ. – sušina 

O.S. – organická sušina 
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1. Úvod 

 

  Základním právním předpisem v oblasti odpadového hospodářství je 

zákon 185/2001 Sb., v jehoţ § 3 je definován pojem odpad: „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.“  

  Uvedený zákon mimo jiné stanoví: „pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro 

nakládání s nimi při dodrţování ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a 

trvale udrţitelného rozvoje,…“. Tento zákon dále důsledně rozlišuje pojmy „vyuţívání 

odpadů“, tj. získávání energie, regenerace organických látek apod. a „odstraňování 

odpadů“, kterým se rozumí ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, vypouštění do 

vodních těles, spalování na pevnině apod. Je zřejmé, ţe v současné době je třeba klást 

mimořádný důraz na ochranu ţivotního prostředí a lidského zdraví, coţ zcela jednoznačně 

vyplývá např. z § 11 zmíněného zákona, kde se v odst. 1 praví: „Kaţdý má při své činnosti 

nebo v rozsahu své působnosti v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně 

vyuţití odpadů před jejich odstraněním.  

  

  Materiálové vyuţití odpadů má přednost před jiným vyuţitím odpadů. Vzhledem k 

celosvětovému růstu produkce odpadů, včetně odpadních biomateriálů, je nutné vyvíjet 

nové metody jejich zpracování a inovovat či zefektivňovat postupy stávající. Za 

současného stavu a vývoje odpadového hospodářství v ČR je naprosto nezbytné urychleně 

hledat způsoby, které v maximální moţné míře nahradí dosud převaţující ukládaní na 

skládkách, kde jejich anaerobním rozkladem vzniká nezanedbatelné 

mnoţství skleníkových plynů. Výzkum v oblasti termického zpracování biomasy za 

účelem získávání energie je nezbytný především s ohledem na současné nebezpečí 

globálních změn klimatu souvisejících se spalováním fosilních paliv. 

 

  Jednou z moţností omezení skládkování odpadních biomateriálů je jejich termický 

rozklad spojený s vyuţitím jejich energetického obsahu, popř. aplikace nových postupů 

zaměřených na vyuţití produktů vzniklých jejich termolýzou. [6], [24] 
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  V diplomové prací se zabývám pyrolýzou odpadu a energetického vyuţiti produktu 

vzniklých při pyrolýze. Prace je rozdělena na pět části. 

 V první části se zabývám samotnou pyrolýzou, její charakteristikou a rozdělením. Dále 

jsou popsaný nejpouţívanější technologie pyrolýzy jako je systém Babcovo, systém RCP, 

systém firmy Siemens S-B-V, systém Vortex a nakonec vakuová pyrolýza, která se 

vyuţívá při pyrolýze pneumatik. Dále jsou popsaný technologie pomalé a rychle pyrolýzy. 

Konec první kapitoly je věnován projektu EnviCrak, na kterém se podílela také VŠB – 

TOU. 

 

  V druhé části diplomové práce se věnuju odpadům vhodných pro pyrolýzu. 

V úvodě jsou popsaný kotle vhodné pro pyrolýzni spracovani odpadu, podminky, ktere 

odpad musi splnovat. V další části jsou vyjmenovány odpady, ktere jsou pro pyrolýzu 

vhodné. Dále je popsaná pyrolýza biomasy a základné vlastnosti biomasy, kaly vhodné pro 

pyrolýzu a komunální odpady a jeho sloţky (BRO). 

 

  V třetí části jsou popsaný druhy produktu, ktere vznikli při pyrolýze. V úvodě je 

popsaný proces, při kterém tyto produkty vznikají. Dále je popsaný vznik produktu 

biomasy, plastu a pneumatik, ktere vznikají při pyrolýze a porovnání produktu vzniklých 

při pyrolýze těchto odpadu. Na konci jsou popsané jednotlivé vzniklé produkty pyrolýzy – 

pyrolýzni plyn, pyrolýzni olej a pyrolýzni koks a následně moţnosti jejich vyuţiti.  

 

  Čtvrtá kapitola je experimentální část. V experimentální části jsem kalorimetricky 

zjišťoval výhřevnost pyrolýznich produktu.   

 

  Poslední kapitola je diskuse k výsledkům a závěr kde jsou popsané technologie, 

ktere jsem pouţil k zjištění výhřevnosti odpadu a dosazené výsledky, které jsem získal.  
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2. Charakteristika a popis pyrolýzni technologie 

 

  Pyrolýza nebo odplynění je termicky rozklad (odpadních) látek bez přístupu 

oxidačních medii (vzduch, oxid uhličitý, vodní para). Pyrolýzu je nutno rozdělit do dvou 

stupňů. V prvém dojde ke zplynění odpadu a v druhém je k vzniknutému plynu přiváděn 

kyslík a dojde k vlastnímu spálení odpadu. Přitom jsou plyny nebo plynné uhlovodíky 

rozštěpeni a zůstává pevný zbytek, který je podobny koksu spolu s inertním materiálem. 

Termicky rozklad probíhá při teplotě 400°C aţ 700°C a ve druhém stupni pak dochází ke 

spalování uvolněného pyrolýzni plynu při teplotách 1100°C. Přednosti pyrolýzy proti 

spalování je niţší mnoţství produkovaných plynu, resp. následně odcházejících spalin. 

Sloţení a mnoţství pyrolýznich produktu závisí na zplyňované alternativní látce, na 

rychlosti nahřívaní, teplotě a době odplynění. [1], [16], [18], [19], [22], [25], [29], [64]   

 

Tabulka č. 1: Srovnání procesu spalování a pyrolýzy [2], [16] 

Spalováni Pyrolýza 

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

spalovací teplota: 800 aţ 1 000 °C pyrolytická teplota: 500 aţ 1 000 °C 

produkty: - tuhé: škvára (oxidovaná) 

- kapalné: voda 

- plynné: CO2, SO3, NOx a jiné 

produkty: - tuhé: tuhý zbytek (redukovaný) 

- kapalné: voda, kapalné uhlovodíky 

- plynné: H2S, CO2, CO, methan, ethan, 

propan, H2S, NH3 aj. 

exotermní reakce endotermní reakce 

tuhé odpady tuhé, pastovité odpady 
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2.1 Princip technologie 

 

  Pyrolýza je fyzikálně - chemický děj, který se řadí do široké skupiny termických 

procesů. Termickými procesy rozumíme technologie, které působí na odpad teplotou, jeţ 

přesahuje mez jeho chemické stability. Tato definice zahrnuje velmi široké rozmezí teplot 

pouţívaných v jednotlivých technologiích (300 - 2000°C), přičemţ není brána v úvahu 

chemická povaha probíhajících dějů. Z tohoto důvodu mohou být termické procesy dále 

děleny do 2 kategorií, a to na: 

 

 procesy oxidační - v reakčním prostoru je obsah kyslíku stechiometrický nebo vyšší 

vzhledem ke zpracovávanému materiálu (nízkoteplotní a vysokoteplotní spalovaní), 

 

 procesy redukční - v reakčním prostoru je obsah kyslíku nulový nebo 

podstechiometrický (pyrolýza a zplyňování). 

 

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

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

H2O. [2], [17], [16], [21], [25], [28], [34] 

 

  Vzhledem k tematickému zaměření prezentované práce bude v dalším textu řešena 

především problematika pyrolýzy.  

 

  Pyrolýzou je míněn termický rozklad organických materiálů za nepřístupu médií 

obsahujících kyslík. Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez 

termické stability přítomných organických sloučenin, coţ vede k jejich štěpení aţ na stálé 

nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. Z technologického hlediska lze pyrolýzni 

procesy dále rozdělit dle dosahované teploty na: 

 

 nízkoteplotní (reakční teploty < 500°C), 

 středněteplotní (reakční teploty v rozmezí 500 - 800°C), 

 vysokoteplotní (reakční teploty > 800°C). 
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  V závislosti na dosaţené teplotě, lze při pyrolytickém procesu pozorovat řadu dějů, 

které je moţné pro jednoduchost rozdělit do 3 teplotních intervalů. V oblasti teplot do 

200°C dochází k sušení a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Tyto procesy 

jsou silně endotermické. V rozmezí teplot 200 aţ 500°C následuje oblast tzv. suché 

destilace. Zde nastává ve značné míře odštěpení bočních řetězců z 

vysokomolekulárních organických látek a přeměna makromolekulárních struktur na plynné 

a kapalné organické produkty a pevný uhlík. Ve fázi tvorby plynu v oblasti teplot 500 aţ 

1200°C jsou produkty vzniklé suchou destilací dále štěpeny a transformovány. Přitom jak z 

pevného uhlíku, tak i z kapalných organických látek vznikají stabilní plyny, jako je H2, 

CO, CO2 a CH4. [2], [16], [17], [22], [27], [33], [34], [37], [63] 

 

Vliv kyslíku 

  Jak uţ bylo uvedené, pyrolýza je reakcí bez přídavku plynu nebo oxidačního 

media. Avšak, kyslík jako surovina se v odpadu nebo jako vázány ve vlhkosti v 

odpadovém materiálu do systému nosí, a je partnerskou reakcí v pyrolýze. [22] 

 

Vliv teploty 

  Teplota můţe podstatně ovlivnit mnoţství a sloţeni pyrolýzy a distribuci 

znečisťujících látek. Výnos produktu je třeba nechat vychladit. 

Obsah prchavých sloţek v pevné fázi klesá s rostoucí teplotou, takţe nad 500 ° C se pevný 

zvyšek skládá jenom z koksu a inertního materiálu. 

Vodní kondenzát vzniká z odpadního materiálu nebo v důsledku rozkladu vody. Na konci 

procesu se mnoţství kondenzátu zvyšuje s rostoucí teplotou pyrolýzy, pak zůstává 

konstantní v širokém rozmezí a sniţuje se při vysokých teplotách s nástupem reakce voda - 

plyn znova. 

  Dehty a olejové kondenzáty tvoří nejmenší podíl. Dosahují maxima v rozsahu 

teplot od 350°C do 500°C. Při vyšších teplotách pyrolýzy, se objem znovu sníţí.  

S rostoucí teplotou pyrolýzy, se zvyšuje tepelný rozklad pyrolýznich plynu a tím 

se zvětšuje objem plynu. [22] 

 

 

 



Bc. Dalibor Surovka: Energetické vyuţití produktů pyrolýzního zpracování odpadů 
 

2010/2011  8 
 

Vliv pobytu v komoře 

  Jak teplota, tak i doba setrvání v reaktoru také ovlivňuje pokles, mnoţství a sloţení 

pyrolýznich produktu a distribuci znečišťujících látek, stejně jako moţný zdroj 

znečistění. Střední doby zdrţení závisí na přepravní rychlosti a pohybuji se řádově od 0,5 h 

do 1 hodiny. [22] 

 

  Většina v současné době provozovaných pyrolýznich systémů je zaloţena na 

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

následného spalování pyrolýznich plynů v tzv. termoreaktoru. Pyrolýzni jednotky bývají 

vhodné pro odpad, který nemá příliš vysoký obsah škodlivin a nemá tendenci ke spékání. 

Zbytek energie ze spálení plynů, která se nespotřebuje na ohřev vsázky, se vyuţívá v 

kotlích na odpadní teplo k výrobě páry nebo teplé uţitkové vody. Jiný modernější přístup, 

předpokládá vyuţití pyrolýzního plynu jako chemické suroviny nebo jako topného plynu 

např. pro motory kogeneračních jednotek. [2] 

  Dříve relativně nedůvěrčivý pohled na moţnosti materiálového a energetického 

vyuţití pyrolýznich produktů se v posledních letech dosti podstatně mění. Příkladem můţe 

být velký rozvoj technologií zpracovávajících převáţně odpadní biomasu. Rozvíjí se mimo 

jiné zpracování odpadního dřeva a dalších substrátů dříve skládkovaných, čímţ se rozšiřuje 

rozsah uţitých zdrojů. Stoupá téţ zájem o energetické vyuţívání chlévské mrvy a kejdy, 

protoţe se zpřísňují předpisy zajišťující ochranu zemského povrchu a spodních vod před 

znečištěním.  

  Technologie, které na základě rychlé pyrolýzy vyrábějí vysoce kvalitní pyrolýzni 

olej (většinou z dřevních pilin), se uţ dostaly v posledních létech na komerční úroveň. 

Ačkoli hlavní upotřebení kvalitního dřevního oleje je v oblasti biochemie, probíhá výzkum 

jeho uţití i jako náhradního paliva, např. po úpravě pro pohon pomaloběţných lodních a 

podobných velkoobsahových dieselových motorů nebo spalovacích turbín. Některé 

společnosti dodávají na trh malé agregáty na vyuţívání zplynované práškové biomasy s 

výkonem 12 aţ 400 kW určené především pro rozvojové země. Několik výrobců dodává 

malé spalovací turbíny s výkony o rozsahu 30 aţ 75 kW. Tyto mikroturbíny jsou 

miniaturními spalovacími turbínami, jejichţ rychloběţná rotační součást - vlastní turbína - 

se ve vysokých otáčkách pohybuje na vzduchových loţiskách. [2] 
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  Dále jsou stručné popsané některé významné stávající pyrolýzni nebo kombinované 

jednotky, které byly do současnosti realizovány jako provozní či alespoň pilotní. Je třeba 

uvést, ţe zastoupení pyrolýznich technologií je ve srovnání se spalováním dosud stále ještě 

malo vyuţívanou technologii, coţ se projevuje i na relativně malém počtu ve světě 

provozovaných zařízení. [2] 

 

2.2 Pyrolýzni systém Babcovo 

 

  Systém byl navrţen pro odstraňování směsného odpadu typu TKO, čistírenských 

kalů apod. Proces Babcock je schématický znázorněn na obr. 1. Do současnosti byly 

vybudovány 3 provozní jednotky a jedna zkušební. 

 

 

Obrázek č. 1: Schéma pyrolýzni jednotky Babcovo [6]

 

1 – svoz odpadu do bunkru, 

2 – násypka, 

3 – drapák suroviny, 

4 – vstup vápna, 

5 – rotační pyrolýzni pec, 

6 – vstup otopových spalin, 

7 – odtah otopových spalin, 

8 – vynášecí komora, 

 

9 – cyklon, 

10 – spalovací komora, 

11 – vstup spalin do kotle, 

12 – kotel na odpadní teplo, 

13 – spalinový ventilátor, 

14 – sekundární vstup vápna, 

15 – tkaninový filtr, 

16 – komín 
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  Technologický proces je kombinací pyrolýzy a řízeného spalování neupravovaného 

surového plynu. Pyrolýza probíhá v nepřímo otápěném bubnu při teplotách 500 - 600°C. 

Plyn z pyrolýzni pece je v cyklonech zbaven většinového podílu tuhých částic a vstupuje 

do spalovací komory, kde shoří za teplot okolo 1200°C. Vznikajících spalin je vyuţíváno 

dvojím způsobem. Především slouţí k vlastnímu vytápění válcové pyrolýzni pece.  

  Vytápění pece probíhá nepřímým způsobem. Zbytková tepelná energie spalin je 

pak vyuţívána v kotli na odpadní teplo. Za tímto kotlem je zařazen tkaninový filtr na 

finální jemné odprášení. Plyny jsou čištěny suchou cestou za pomoci vápna, které je 

přidáváno jednak do samotného vstupujícího odpadu a dále vháněno do proudu spalin před 

tkaninovým filtrem. [6], [16], [21] 

2.3 Systém RCP ( Recycled Clean Products) 

 

  Systém byl navrţen pro zpracovávání TKO. Schéma zařízení je uvedeno na obr. 2. 

Jednotka o tepelném výkonu 17,5 MW s hmotnostním tokem odpadu 6 t.h
-1

 je v provozu 

od roku 1997 v Bremerhavenu. 

Základem zařízení je vnitřně vyhřívaná pyrolýzni komora, v níţ probíhá kontrolované 

odplynění odpadu. Doba zdrţení odpadu v komoře je regulována v závislosti na 

sloţení odpadu roštem typu Von Roll. Bezprostředně za pyrolýznim blokem je zařazena 

tavicí pec, kde za teplot přes 1400°C probíhá současné spalování plynu a 

tavení strusky. Struska je následně zušlechťována technologií HSR (Hochtemperatur - 

Schmelz - Redox) a upravována v granulační lázni na parametry umoţňující její pouţití 

jako přísady do portlandských cementů. 

  Horké spaliny z tavicí pece vstupují do fluidní dopalovací komory s cirkulující 

vrstvou, kde jsou zároveň chlazeny pomocí písku na teplotu niţší neţ 1000°C. Za fluidní 

komorou je zařazen cyklonový odlučovač úletu. Zbytkové teplo spalin je vyuţíváno 

prostřednictvím kotle na odpadní teplo. Snaha o minimalizaci objemu spalin k čištění vedla 

k náhradě spalovacího vzduchu ve všech stupních čistým kyslíkem. Spaliny jsou 

denitrifikovány selektivní nekatalytickou redukcí. Odsíření je prováděno suchou 

vápencovou metodou a těţké kovy jsou odlučovány v kyselých pračkách. Díky přítomnosti 

vysokoteplotní tavicí pece, která dokáţe štěpit cyklické uhlovodíky, není předpokládán 

vznik dioxinů PCDD a PCDF. [6] 
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Obrázek č. 2: Schéma jednotky RCP [6] 

1 – násyp odpadu, 

2 – podavač, 

3 – pyrolýzni komora, 

4 – přívod kyslíku, 

5 – fluidní dopalovací reaktor, 

6 – chladič, 

7 – cyklon, 

8 – kotel na odpadní teplo, 

9 – výstup spalin k čištění, 

10 – tavicí pec, 

11 – odtah kovů, 

12 – zušlechtění strusky, 

13 – granulační lázeň [6] 

 

 

2.4 Technologie S-B-V (Schwel - Brenn - Verfahren) 

 

  Tato technologie byla realizovaná v roce 1988 v pilotní jednotce v Ulm-Wiblingenu 

a pote v provozním meřítku ve Fürthu. Kapacita provozního zařízení je deklarována na 100 

000 t/r drceného odpadu a čistírenských kalů. Na obrázku 3 je náčrt základní části zařízení 

S-B-V (Schwel-Brenn-Verfahren) od firmy Siemens. 
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Obrázek č. 3: Schéma jednotky S-B-V [3] 

 

Veškerá paliva a podíly určené k likvidaci vstupuji do spalovací komory horem:  

 mlety koksový prach 

 surový karbonizační plyn z paralyzéru 

 prach z elektrofiltru 

 prach z kotle 

   

  Směsný odpad je spolu s kalem z ČOV kontinuálně přiváděn do rotační pyrolýzni 

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 pyrolýznim 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 dioxinu PCDD a PCDF. Firma Siemens uvádí, ţe z 1 t 

TKO lze takto získat 1470 kWh uţitečného tepla. [3], [21] 
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2.5 Pyrolýzni reaktor Vortex - Solar Energy Research Institute 

 

  Systém Vortex je určen pro konverzi tuhých organických látek a 

biomasy především na kapalné produkty. Schématický náčrt zařízení vyvinutého SERI 

(Solar Energy Research Institute) v Coloradu (USA) je uvedeno na obr. 4. 

 

Obrázek č. 4: Schéma pyrolýzni jednotky Vortex-SERI [6] 

1 – vstup suroviny, 

2 – šnekový podavač, 

3 – reaktor s tangenciálním vstupem, 

4 – cyklon, 

5 – kolektor tuhého zbytku, 

6 – odtah pyroplynu, 

7 – recyklát prachových částic 

  

  Proud zpracovávaného materiálu je veden tangenciálně do reakčního prostoru, kde 

kontaktem s horkou stěnou paralyzérů a díky obvodové rychlosti přes 350 m.s
-1

 dochází 

k rychlé pyrolýze za teploty stěny 625°C. Zatímco postup tuhých částic reaktorem je 

zpomalován intenzivním třením o jeho stěny, vznikající pyrolýzni plyn odchází středem 

zařízení s velmi krátkou dobou zdrţení. Systém byl testován na měkkém suchém dřevu a 

na měkkých předrcených peletách RDF (Refuse Derived Fuel). RDF by se dal zobecnit 

tak, ţe z TKO je oddělena specificky lehčí, středně aţ velkoobjemová frakce obsahující 

papír a plasty. Odstraněním magnetických zbytku, podsítných frakci, rezkých inertů zbývá 

frakce RDF. Tento podíl je homogenizován na rychloběţných drtičích a sušen. Dále se 

zpracovává na termolisech za vzniku granulovaného RDF (pelety).  

  Z dřeva bylo při hmotnostním toku suroviny 10,6 kg.h
-1

 vyprodukováno 10 - 12 % 

tuhých zbytků, 13 - 16 % vody a reálně 54 % kapalného organického produktu. Z RDF 

bylo obdobným způsobem vyrobeno  41,6 - 44,1 % kondenzátu. Převedení zařízení do 
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provozního měřítka dosud naráţí na problémy spojené se zanášením reaktoru částicemi s 

vysokou hustotou a s vysokou abrazí způsobenou tvrdými anorganickými komponentami 

přítomnými zejména v RDF. [4], [5], [6], [7], [2], [21] 

 

2.6 Vakuová pyrolýza 

 

  Jedná se o proces tzv. termální de-polymerace v bezkyslíkovém prostředí a za 

sníţeného tlaku. Proces je nutno se zřetelem na vznikající produkty zařadit většinou jako 

materiálově - energetické vyuţití odpadu. 

  Většina odpadů obsahujících uhlovodíky je vhodná, ne-li přímo předurčená k 

pyrolytickému (materiálově-energetickému) zpracování. 

 

Tabulka č. 2: Vznik jednotlivých produktů v závislosti na některých druzích vsázky [8] 

 

2.6.1 Popis procesu vakuové pyrolýzy odpadních pneumatik 

 

  Tento recyklační proces probíhá v následujících etapách: 

 

  Zaváţecí systém pro vsázku tvoří speciálně navrţený dopravník, pro vsázku o 

velikosti částic cca 50 mm, umístěný nad násypkou se dvěma šoupaty (airlock), která tvoří 

hermetický uzávěr zabraňující přístupu vzduchu do reakční komory (retorty). 

Během startu procesu, prochází systém automaticky fází předčištění. Komora je vyčištěna 

od vzduchu parou nebo dusíkem a obsah kyslíku je monitorován, aby bylo dosaţeno 

bezpečných provozních podmínek.  
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  Po ukončení předčišťovacího procesu se automaticky zaţehnou patentované vysoce 

účinné hořáky se super nízkou emisní hodnotou NOx a čistící ventil se zavře. Mnoţství 

paliva pro hořáky je určeno navrţeným reaktorem (komorou) a kapacitou. Dosaţení 

provozní teploty a zavezení vstupní vsázky zabere cca 15 – 20 min od ukončení čistícího 

procesu. 

  Jakmile drť z pneumatik projde vstupními uzávěry, vstoupí do reakční komory 

k postupnému zpracování. Hořáky s nízkými emisemi Nox a CO2 pracují trvale v rozmezí 

od minimální teploty 340°C do maximální 510°C.  

Kdyţ je veškerá pryţová drť v komoře zplynována, uhlíkový zbytek se usadí a šnekové 

dopravníky vyprázdní uhlík do hermeticky uzavřeného kontejneru. Vyprazdňování 

šnekový dopravník je hermeticky uzavřený a vodou chlazený. Systém nepotřebuje být 

ochlazován pro vyprazdňování. Teplota uhlíku se sníţí z cca 450°C na méně neţ 260°C, 

coţ zabrání jeho oxidaci. Cyklus se opakuje automaticky, jak dopravník plní komoru 

zatímco se udrţuje stálá teplota. [8] 

  Zplyňování a kondenzace obvykle počíná 10 aţ 15 min poté kdy systém dosáhl 

provozní teploty. Vznikající plyn odchází skrz separátor mechanických nečistot (pračku 

horkých plynů vybavenou keramickými filtry s automatickým čištěním zajišťovaným 

protiproudem dusíku) do Venturiho pračky plynu pro odstranění určitého procenta 

neţádoucí těţké frakce. Nezkapalněné plyny putují nyní do dalšího tepelného výměníku ke 

konečné separaci kapalné a plynné fáze. Plyn se dále dočišťuje v závislosti na vsázce 

potaţmo na kontaminantech. Konečný produkovaný plyn z pneumatik má výhřevnost cca 

48 MJ/m3 . Část vyrobeného plynu je pouţita jako palivo v procesu, čímţ sniţuje náklady 

na energii z veřejných sítí. Vyprodukovaný olej sestává z olejových ekvivalentů 

přibliţujících se svými vlastnostmi motorové naftě a lehkým topným olejům, které svými 

uţitnými vlastnostmi dokonce převyšují. Jeho vyuţití můţe být mnohem efektivnější 

vytěţením jeho jednotlivých komponentů (jako např. dl-limonen) v závodech chemického 

průmyslu. [8] 

  Posledním krokem procesu je úprava uhlíku magnetickou separací pro odstranění 

oceli z kordů pneumatik, mletí a peletizace a balení. Aktivní uhlí vyrobené z pneumatik má 

mnohem lepší účinnost při zachycování rtuťových par, díky cca 2 % obsahu síry, neţ 

běţné druhy aktivního uhlí. [8]  
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Obrázek č. 5: Schéma vakuové pyrolýzy [8] 

2.7 Technologie pomalé pyrolýzy – karbonizace 

 

  Nejčastější vyuţití pomalé pyrolýzy je pro výrobu dřevěného uhlí. Obvyklá pomalá 

pyrolýza běţně nazývaná karbonizace při teplotách kolem 450 °C, s nízkou rychlostí 

zahřívání a dlouhou dobou vypařování poskytuje přibliţně vyrovnaný podíl tuhých, 

kapalných a plynných produktů. 

 

V současné době existují 2 základní varianty: 

 

 pálení dřevěného uhlí v klasických milířích - karbonizačních pecích  

 pálení v retortách. 

 

  Pomalá pyrolýza je charakterizována nízkou rychlostí výhřevu (< 10° C/s) nízkou 

teplotou reakce (< 400°C) a dlouhou dobou setrvání těkavých látek a tuhých uhelných 

zbytků v reaktoru (hodina aţ několik dní). Primární prchavé látky uvolněné pyrolýzou 

biomasy jsou zadrţené v reaktoru a štěpí se dále na sekundární produkty za vzniku plynů a 

dehtů. Tuhé zbytky se přemění ve výsledném produktu v dřevěné uhlí. [10]  
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2.8 Technologie rychlé pyrolýzy 

 

  Je to jeden z nejnovějších procesů ve skupině technologií, které mění biomasu ve 

formě dřeva a jiných odpadních materiálů na produkty vyšší energetické úrovně, jako jsou 

plyny, kapaliny a pevné látky. Jejím primárním energetickým produktem je kapalina -

 bioolej, kterou lze snadno skladovat a přepravovat. Je to tmavě hnědá kapalina s hustotou 

asi 1,2 kg/dm
3
, výhřevností 16-19 kJ/kg. Nezbytným krokem pro omezení obsahu vody v 

biooleji je předsoušení biomasy na vlhkost niţší neţ 10 % (výjimečně aţ 15 %). Správný 

průběh pyrolýzního procesuje je dán extrémně rychlým přívodem tepla do suroviny, 

udrţováním potřebné teploty, krátkou dobou pobytu par v reakční zóně a co nejrychlejším 

ochlazením vzniklého produktu. 

  Produkci tekutého paliva pyrolýzou lze uskutečnit z libovolného biopaliva. Procesy 

rychlé pyrolýzy jsou intenzivně vyvíjeny řadou institucí a výrobců zejména během 

posledních deseti let. Biomasu je nutno před vstupem do reaktorů rozdrtit na poţadovanou 

velikost (různou podle typu reaktoru), coţ zabezpečuje rychlý průběh reakce a snadnou 

separaci pevných částí. Topení můţe být provedeno různými způsoby, např. 

recirkulováním horkého písku nebo plynů, přídavným spalováním nebo horkými stěnami. 

Při niţších pracovních teplotách vznikají převáţně páry a aerosoly (75 % hmot.), které po 

rychlém zchlazení kondenzují na kapalinu o výhřevnosti 16 - 22 MJ/kg, kterou je moţno 

upravovat na motorové či jiné biopalivo. Při teplotách vyšších neţ 800 °C umoţňuje 

vysokou produkci plynů (80 % hmot.). Inertního materiálů je asi 20krát více neţ je 

biomasy, coţ zaručuje dostatečný tepelný potenciál pro rychlé odplynění. Proces probíhá 

za velmi příznivých podmínek: doba setrvání par prchavých látek v reaktoru nepřesahuje 1 

s a rychlost výhřevu je minimálně 104°C.s
-1

. [10], [36], [62] 

 

  Vyuţívání biomasy pro energetické účely má kladný vliv na ţivotní prostředí, 

vykazuje nulový emisní faktor a je podporováno i dotacemi z EU. 

  Biomasu lze v různých formách vyuţít k výrobě tepla či elektřiny několika 

způsoby, například přímým spalováním či anaerobním vyhníváním. 

  Technologie rychlé pyrolýzy, která je patentovaná společností BTG Biomass 

Technology Group, je zaloţena na intenzivním promíchávání biomasy s horkým pískem ve 

speciálním rotujícím kuţelovém reaktoru bez přístupu vzduchu. [12], [11], [15], [62] 
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Obrázek č. 6: Schéma technologie BTG [12] 

 

  Technologii BTG můţe být zpracována široká škála vstupních surovin – testováno 

bylo například dřevo, drůbeţí trus, různé energetické plodiny, sláma, rýţové slupky, 

zbytky z výroby palmového oleje a jiné. Druh vstupní suroviny však ovlivňuje mnoţství a 

kvalitu produkovaného pyrolýzního oleje. [12], [15], [62] 

  

Obrázek č. 7: Dřevní štěpka, zbytky z palmového oleje [12] 

 Tabulka č. 3: Materiál vhodný pro rychlou pyrolýzu [12] 

vstupní biomasa 
zbytky z 

cukrové třtiny 

dřevní 

štěpka 

drůbeţí 

trus 

zbytky z výroby 

palmového oleje 

výtěţnost pyrolýzního 

oleje (% váhy vstupní 

suroviny) 

55-65 65-70 40-50 50-60 

výhřevnost oleje (MJ/kg) 17-19 17-19 23-25 16-18 
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  Hlavním produktem rychlé pyrolýzy je pyrolýzni olej (bio-olej), jeho výtěţnost je 

aţ 75 % váhy vstupní suroviny. Pyrolýzni olej má širokou škálu vyuţití, je moţné ho 

pouţít ve výrobě tepla, elektřiny, pohonných hmot i v chemickém průmyslu. Část byla jiţ 

úspěšně testována v praxi (osvědčilo se zejména jeho spoluspalování v kotlích na zemní 

plyn), dalšími moţnostmi se intenzivně zabývají vědci v laboratořích (např. pro vyuţití 

v dopravě).  

 

Obrázek č. 8: Vznikli pyrolýzni olej z dřeva [10] 

 

  Technologie rychlé pyrolýzy je komerčně vyzkoušena, některé aplikace jsou ihned 

realizovatelné, některé jsou ve fázi výzkumu. Inovativní technologie rychlé pyrolýzy se 

jeví jako velmi perspektivní při vyuţívání biomasy a to nejen z pohledu logistiky, ale 

především z pohledu širokých moţností aplikací bio-oleje v různých odvětvích. [10], [11], 

[12], [36] 
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2.8.1 Porovnaní pomalé a rychlé technologie pyrolýzy 

 

Tabulka č. 4: Vlastnosti technologii na zpracování odpadu [11] 

 
Pyrolýza 

Zkapalnění Zplynění 
Pomalá Rychlá 

Surovina 

Velikost přisunu jakýkoliv malý velmi malý míchán, velký 

Vlhkostní obsah nízký velmi nízký velmi nízký 50% max. 

Parametry 

Teplota [°C] 400 – 600 450 – 900 250 – 400 1000 – 1500 

Tlak [MPa] 0,001 – 0,1 0,1 10 – 20 do 2 

Max. výkonnost 

v čase [suš t.h
-1

] 
5 0,05 0,1 40 

Produkty 

Plyn – vynos [%] 

HHV [Mj.m
-3

] 

do 40 

5 – 10 

do 70 

10 – 20 

20 

2 – 6 

100 – 250 

5 – 15 

Kapalina – vynos 

[%] HHV [Mj.kg
-1

] 

do 30 

23 

do 70 

23 

do 50 

30 

do 3 

23 

Pevná látka – vynos 

[%] HHV [Mj.kg
-1

] 

30 

30 

do 15 

30 

do 25 

30 
– 
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Tabulka č. 5: Porovnání vzniku produktu pomalé a rychle pyrolýzy [11] 

 Karbonizace 
Pomalá 

pyrolýza 

Rychlá pyrolýza 

Nízké teploty Vysoké teploty 

Parametry 

Teplota [%] 300 – 500 400 – 600 450 – 600 700 – 900 

Tlak [MPa] 0,1 0,01 – 0,1 0,1 0,1 

Max. výkon dosazeny 

za čas, sušiny [t.h-1
] 

5 1 0,05 0,1 

Produkty (v sušině) 

Plyn 

Vynos [%] do 150 do 60 do 30 do 80 

HHV 

[MJ.Nm
-3

] 
3 – 6 5 – 10 10 – 20 15 – 20 

Kapalina 

Vynos [%] do 25 do 30 do 70 do 20 

HHV 

[MJ.kg
-1

] 
20 20 24 22 

Pevná 

látka 

Vynos [%] do 40 do 30 do 15 do 15 

HHV 

[MJ.kg
-1

] 
30 30 30 30 

 

2.9 Projekt Envicrack 

 

  Projekt Envicrack společně s VŠB TU v Ostravě připravil a uvedl do provozu zcela 

jedinečnou špičkovou technologii na zpracování odpadů a výrobu tepla a elektrické 

energie. 

 

  Pyrolýznim zpracováním odpadů umoţní sníţit ekologickou zátěţ a mnoţství 

odpadů (včetně těch nebezpečných). Výstupy z procesu této technologie lze pouţít nejen 

jako vstupní surovinu k dalšímu zpracování, ale především k výrobě energií. Zařízení je 

energeticky soběstačné a můţe být v kontinuálním provozu 24 hodin denně po celý rok. 

Vynikající výsledky dosaţené provozem a testováním prototypu potvrzují nejen kvalitu a 

energetickou hodnotu výstupních sloţek, ale především rychlou ekonomickou návratnost 

investice do tohoto zařízení. [13], [32] 
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  Proces pyrolýzy vyuţívaný pro vývoj inovativních technologií v rámci činnosti 

Klastru ENVICRACK je zaloţen na rozkladu organických látek působením tepla v 

inertním prostředí (bez přístupu atmosférického kyslíku) a bývá rovněţ nazýván 

termolýzou. 

  Pyrolýza je proces, při kterém dochází působením tepla k rozkladu organických 

látek na jednodušší sloţky. Vzhledem k tomu, ţe jsou rozbíjeny velké molekuly lze proces 

nazvat také krakováním. Tento název se však dosud pouţívá pouze při rafinérském 

zpracování ropy. 

  Lze zpracovávat řadu organických materiálů. Produktem pyrolýzy je vţdy tuhá fáze 

na bázi koksu, kapalná fáze (kapalná fáze pyrolýzy starých pneumatik má charakter surové 

motorové nafty), rozličného sloţení a plynná fáze, která obsahuje například vodu, oxid 

uhelnatý, vodík, nezkondenzované kapalné produkty popř. jednoduché organické látky 

jako metán. [13], [32] 

 

  Plyn lze po vyčištění vyuţít pro výrobu energie (tepelné nebo elektrické). Zásadní 

výhodou tohoto postupu je, ţe k rozkladu dochází při nedostatku kyslíku a tím je omezena 

tvorba polychlorovaných dibenzo - dioxinů resp. furanů. Z energetického hlediska je 

proces do jisté míry vyváţený a soběstačný. 

Tepelnou energii nutno dodat jen pro jeho iniciaci. Podstata technického řešení spočívá na 

faktu, ţe rozklad organických a neţádoucích látek lze uskutečnit pomocí rozţhaveného 

koksu resp. jiného uhlíkatého materiálu za současného katalytického působení oxidů osmé 

skupiny periodického systému - ţeleza, kobaltu a niklu. 

Současně je vyuţito sorpčních vlastností uhlíku a oxidů výše uvedených kovů pro vazbu 

škodlivin do stabilních sloučenin. Tyto sloučeniny vystupují z procesu ve formě tekuté 

strusky, která postupně odtéká a chladne. 

  Vyluhovatelnost vlastních škodlivin ze strusky je nulová, a proto je strusku moţno 

pouţít po rozdrcení, nebo pomletí, jako inertní stavební materiál. V tomto případě je 

vyuţito chemických vlastnosti ţelezitých sloučenin, které jsou schopny vázat dvojmocné 

těţké kovy zvláště olovo, zinek a kadmium do sloučenin zvaných spinely. S ohledem na 

sloţení zpracovávaného materiálu se mohou jednotlivé oxidy zastupovat. Proces vzniku 

těchto sloučenin je zajištěn vhodným oxidačním prostředím, zvýšenou teplotou, dobou 

zpracování a koncentrací trojmocného oxidu ţeleza. [13], [32] 
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  Pro zpracování odpadních materiálů s obsahem chloru je přidáván ve 

dvojnásobném přebytku oxid vápenatý. Mírné oxidační prostředí pouţité pro oxidaci 

těţkých kovů zajišťuje současnou oxidaci kovového ţeleza a některých dalších sloučenin 

ţeleza na magnetit, rozklad organických sloučenin a uhlíku. [13], [32] 

2.9.1 Aplikované technologie 

 

  Technologické zařízení a jeho části splňují veškeré podmínky náročného a plně 

automatizovaného provozu. Z těchto důvodů jsou pouţity velmi kvalitní materiály 

odolávající nejen vysokým teplotám, mechanickému zatíţení, ale i fyzikálně - chemickým 

reakcím probíhajících v průběhu zplyňování odpadu. Ţáruvzdorné materiály, kvalitní 

technologické zpracování, prvky regulace a automatizace jsou pro danou technologií 

naprostou nutností. S těmito faktory bylo počítáno jiţ při výzkumu a vývoji. 

Pro tuto technologii je připraveno několik inovativních řešení a postupů, které zvyšují 

celkovou účinnost i ţivotnost investičního celku. [13], [32] 

 

Obrázek č. 9: Schématické znázorněni pyrolýzy [14] 
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Obrázek č. 10: Zařízení na pyrolýzni zpracováni odpadu – PYROMATIC [13] 

 

2.9.2 Výhody technologického zařízeni Envicrack PYROMATIC  

 

Účinnost procesu. 

Energetická nezávislost. 

Bez vzniku toxických plynů. 

Ekologický proces bez emisí. 

Moţnost vyuţití zbytkového tepla. 

Celoroční, plně automatizovaný provoz. 

Univerzálnost vstupních surovin - odpadů. 

Technologie bez zápachu a negativních vlivů na okolí. 

Zpracovatelnost výstupů a jejich energetická i finanční hodnota. 

Likvidace odpadů, včetně nebezpečných a problémových odpadů. 

Vysoká bezpečnost - nízká hodnota přetlaku i podtlaku částí zařízení. 

Kontinuální provoz umoţňuje sniţovat náročnost skladování odpadů i výstupů. [13], [14], 

[32] 
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3. Typy odpadů zneškodňovaných pyrolýzni jednotkou 

 

  Pyrolyzovat lze obecně jakýkoli materiál obsahující organickou sloţku, avšak 

efektivnost procesu závisí na vlastnostech materiálu. K optimalizaci procesu je třeba mít 

přehled o chování materiálu během pyrolýzy a vlivu provozních podmínek. Pro určení 

teploty rozkladu a teplotního gradientu pro rozklad materiálu je vhodné pouţít diferenční 

termickou analýzu a termogravimetrii (DTA/TG). 

  K získání základných informaci o výtěţnosti jednotlivých frakcí za normálních 

podmínek je vhodné provést stanovení výtěţku dehtu, vody, plynu a koksového zbytku při 

nízkoteplotní destilaci podle ČSN ISO 647. [38]  

 

  Při spalování paliv vhodných pro pyrolýzu je docílitelný výkon kotle a mnoţství 

produkovaných emisí závislé nejen na vlastní technologii, ale i na druhu spalovaných 

odpadu a jejích vstupní vlhkosti. [39] 

 

  Kotle větších výkonu (> 500 kW) si zpravidla „umí poradit“ s kolísáním vlastností 

paliva v poměrně širokém rozsahu. Malé kotle však nejsou tak flexibilní, coţ vyvolává tlak 

na pouţití paliva se stálými vlastnostmi. V tomto smyslu tedy pojmem výroba jakostních 

biopaliv máme na mysli právě paliva se standardizovanými vlastnostmi (sloţení, vlhkost, 

výhřevnost, atd.). [39], [26] 

  Velkou výhodou jakostních biopaliv je moţnost jejich vyuţití v automatických 

kotlích, jeţ umoţnují docílit kvalitu vytápění a regulace srovnatelnou s vytápěním zemním 

plynem. Ceny komerčně dodávaných jakostních biopaliv umoţnují zajistit vytápění 

menších objektu a RD za srovnatelných nákladu jako vytápění zemním plynem. [39] 

V pyrolýznim reaktoru můţe být zpracována široká škála vstupních surovin – testováno 

bylo například dřevo, drůbeţí trus, energetické plodiny, sláma, rýţové slupky, zbytky z 

výroby palmového oleje a jiné. Druh vstupní suroviny ovlivňuje mnoţství a kvalitu 

produkovaného pyrolýzního oleje. Nejvyšší mnoţství oleje obecně dává dřevní biomasa. 

Před vstupem do reaktoru musí být vstupní surovina vysušena na vlhkost niţší neţ 10 % a 

nadrcena na kusy nepřesahující 6 x 6 x Z mm. Na dostatečné vysušení biomasy o vlhkosti 

40–50 % většinou stačí teplo generované v pyrolýzni stanici. Pro optimalizaci navrhované 
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pyrolýzni stanice je nezbytné předem provést analýzu produkovaného pyrolýzního oleje a 

popele z uvaţované biomasy. [39] 

  Mezi základní jakostní biopaliva radíme především peletky/pelety a brikety. Mezi 

základní druhy paliva, které lze vyuţívat pro výrobu jakostních biopaliv patří: 

 

Standardně:  Piliny, hobliny, kůra, štěpka, obecně dřevní suroviny. 

Zkušebně:    Energetické rostliny a byliny (např. šťovík, pazdeří z konopí, atd.) 

           Řepková sláma 

          Různé směsi biomasy 

 

  Standardními a dostatečně vyzkoušenými biopalivy jsou dřevní pelety a brikety. 

Ostatní uvedené druhy biomasy mohou mít odlišné vlastnosti (např. vetší obsah popela, 

problematičtější splnění emisí škodlivin, jiná teplota tání popela - moţnost tvorby krust a 

úsad). [9]  

 

Obrázek č. 11 – Pelety a brikety [40] 

 

  1 tona organického odpadu představuje ztrátu přibliţně 1 – 3,6 tuny ropy, kým 

vyuţití 1 tony organického odpadu poskytne přibliţně 1,4 MW energie a 1 tona 

skládkovaného odpadu zajímá objem na skládce asi 5 aţ 50 m
3
 přičemţ 1 tuna pyrolýzně 

zpracovaného odpadu (bez plynu) zajímá objem přibliţně 0,6 aţ 2 m
3
. [13] 
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3.1 Odpady vhodné pro pyrolýzni vyuţití 

 

VSTUPY (aneb co lze zpracovat 

pyrolýzni jednotkou) 

 

 Organické materiály 

 Pneumatiky 

 Termoplasty 

 Termosety 

 Elastomery (kaučuky) 

 Biomasa 

 Nemocniční odpad 

 Koks, uhlí 

 Brusné kaly 

 Kaly z ČOV 

 Barvy, rozpouštědla 

 Nebezpečné odpady 

 Kůţe, pryskyřice, ropné 

zbytky 

 Směsi vybraných druhů odpadů 

VÝSTUPY (aneb co lze získat po 

termickém rozkladu pyrolýzni jednotkou) 

 

 Pyrolýzni plyn, syntézní plyny, 

energoplyn, pára (hlavní sloţení 

pyrolýzního plynu: metan, etan, eten, 

propan, propen, butan, buten, vodík) 

 Pyrolýzni koks, čistý uhlík, saze, 

dřevěné uhlí 

 Pyrolýzni kondenzát, kapalné 

uhlovodíky, biooleje, dehet (aromat. 

chemikálie, pyronafta, rozpouštědla, 

maziva, změkčovadla) 

 Tepelná energie s vysokým potenciálem 

(60-700 C°) 

Elektrická energie vyrobená kogenerací 

[43], [27]

  

Obrázek č. 12 – Pneumatiky jsou vhodným energetickým materiálem pro pyrolýzu [41], 

[7] 
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Obrázek č. 13 – Termoplasty [42] 

 

3.2 Pyrolýza biomasy 

 

  Na základě posouzení sloţení a distribuce frakci produktu, jejich výtěţku 

a spalovacích vlastnosti se v současné době jeví jako nejvýhodnější pyrolýza odpadní 

biomasy. Testy se zaměřuji na různé druhy biomateriálů, jako je sláma, odpad ze 

spracovani řepky, kakaové slupky, rákos a odpad ze zpracování amarantu (hospodářské 

druhy amarantu vynikají vysokou nutriční hodnotou semen i listu, která je vyšší neţ 

u obilnin, sklízí se strojově a po vymlácení zrna vzniká nevyuţitý odpad, který je velmi 

vhodný pro pyrolýzni testy a spalování). [44] 

  Odpadní biomasa kalu, tuhého komunálního odpadu a průmyslových odpadů 

obsahuje přibliţně 50% z organických materiálů. Recyklace těchto odpadů jako jeho 

skladování není kvůli heterogenitě prakticky prováděná z ohledu na hygienické omezení 

těchto procesu. Tyto odpady mají vysoký obsah těkavých látek, vysoký podíl vodíku a ne 

vţdy vyhovující poměr kyslíku a oxidů. Problematickou sloţkou je také chlór, který činí 

přibliţně 0,5%. [25] 

  

Obrázek č. 14 – Amarant a slaměný odpad vhodný pro biomasu [40], [45] 
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3.2.1 Rozdělení biomasy podle vyuţiti 

 

1) Biomasa určená pro přímé spalování (výroba tepla) a výrobu tuhých biopaliv, např.: 

 Dřevo, dřevní odpady. 

 Vybrané druhy rychlerostoucích dřevin a rostlin. 

 Energetické rostliny. 

 Zemědělské produkty a přebytky (obilní a řepková sláma, apod.). 

 Některé průmyslové a komunální odpady. 

 Jiné. [9], [31] 

 

Obrázek č. 15 – Energetické rostliny vhodné pro výrobu biopaliv [9] 

 

2) Biomasa vhodná pro výrobu bioplynu. 

 Exkrementy hospodářských zvířat (kejda, trus, hnůj, močůvka, podestýlka, …). 

 Fytomasa – senáţe, siláţe, části a kořeny rostlin, vybrané druhy energetických 

rostlin, 

 ekonomicky neprodejné produkty (např. „nepovedená“ kukuřice a obilniny), apod. 

 Odpady ze zpracovatelského a potravinářského průmyslu – odpady z mlékáren, 

jatek, 

 masozávodu, lihovaru, pivovaru, …. 

 Speciální odpady – např. masokostní moučka, …. 
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 Tříděné domovní a komunální odpady (biologická sloţka). 

 Energetické vyuţívání skládkového (bio)plynu – odplynění skládek. 

 Jiné. [9], [31] 

3) Biomasa vhodná pro zplynování a pyrolýzu – výroba plynných a kapalných paliv. 

 Dřevo, dřevní odpady. 

 Vybrané druhy energetických dřevin a rostlin. 

 Zemědělské odpady, produkty a přebytky. 

 Komunální odpady. 

 Jiné. [9], [31]  

 

3.2.2 Základní vlastnosti vybrané biomasy – výhřevnost, výnosy 

 

  Energetické vlastnosti obecně závisí nejen na druhu biomasy, ale také na obsahu 

vlhkosti. Pro představu uvádím přehled některých vybraných druhu biomasy a biopaliv. [9] 

 

Tabulka č. 6 – Energetické vlastnosti dřevní biomasy a dřevních jakostních biopaliv. [9] 

Druh paliva Vlhkost (%) Výhřevnost (MJ/kg) 

Listnaté dřevo 15 14,5 

Jehličnaté dřevo 15 15,5 

Dřevní štěpka 30 12,0 

Dřevní pelety a brikety 10 min. 17,0 

 

Tabulka č. 7 – Vybrané vlastnosti biomasy pěstované na zemědělské půdě. [9] 

Druh paliva 
Sklizňová 

vlhkost (%) 

Výhřevnost 

(MJ/kg) 

Rozpětí výnosu 

(t/ha) 

Obilní sláma 15 14,0 3 – 5 

Řepkova sláma 16 – 18 13,5 4 – 6 

Rychlerostouci 

dřeviny 
25 – 30 12,0 8 – 13 

Energetické seno 15 12,0 2 – 4 

Energetické rostliny 18 14,0 – 15,0 8 – 15 
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3.3 Kaly a ostatní odpady vhodné k pyrolýznimu zpracování 

 

1. ostatní kaly - vznikající především z praní a čištění, z čištění odpadních vod, z 

dekarbonizace, ze septiků a ţump a jiné kaly nezařazené mezi nebezpečný odpad 

 

2. kaly klasifikované jako nebezpečné: 

 kaly ze dna nádrţí na ropné látky 

 kaly z čištění odpadních vod 

 kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

látky 

 kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující  

 nebezpečné látky a z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod 

 brusné kaly 

3. pneumatiky - typově označené jako ostatní odpad 

4. různé druhy olejů 

5. tříděné komunální odpady [13]  

3.4 Komunální odpady a jeho sloţky 

 

  Vhodnou sloţkou komunálního odpadu pro pyrolýzu je jeho biologicky rozloţitelná 

část. Biologicky rozloţitelným odpadem se dle zákona č. 185/2001 Zb. rozumí takový 

odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Biologicky rozloţitelné 

komunální odpady jsou odpady z domácnosti a jim podobné odpady ze ţivnosti, úřadu 

i průmyslu. Mezi tyto odpady patří separovaný odpad z domácnosti a zahrad, dále odpady 

z veřejné zeleně, z trţišť a odpady z kuchyně a stravoven. Příkladem biologicky 

rozloţitelného komunálního odpadu mohou byt zbytky ovoce a zeleniny, rostlin, zbytky 

jídla, papír, lepenka, tráva, listí, piliny, trus hospodářských zvířat, peri, chlupy, vlasy, 

potravinové obaly, plastové folie a tašky z biologicky rozloţitelných plastu a textil. [46], 

[34]  
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  TKO je charakterizován svou různorodosti, co vyplývá z jeho sloţení. K tomu, aby 

se mohlo rozhodnut z energetického hlediska o vhodnosti likvidace jednotlivých sloţek 

TKO pyrolýzou, je nutné znát spalné teplo (výhřevnost) vzniklých produktu. Tito údaje 

jsou důleţité i pro rozhodování při separovaném sběru odpadu, kterým se zabezpečí 

vytřídění vhodných druhů TKO pro pyrolýzu. [46], [34] 

 

  Protoţe je směsný odpad značně nehomogenní, skládá se z různých materiálů 

o různé velikosti a navíc obsahuje těţké kovy a chlor, je sloţité navrhnout optimální 

podmínky pyrolýzního procesu. Navíc provozní náklady by byly příliš vysoké a pyrolýzni 

produkty malo kvalitní. Některé vytříděné sloţky komunálního odpadu mohou byt pro 

pyrolýzu vhodným výchozím materiálem, např. pouţité dřevo, papír, lepenka, textil, 

plasty. Tyto materiály mají vyšší energetickou hodnotu neţ typicky směsný komunální 

odpad. [1] 

 

  Většina spalitelných materiálů v komunálním odpadu obsahuje lignocelulózu. 

Průběh pyrolýzy těchto materiálů je tedy srovnatelný s pyrolýzou biomasy. Například při 

pomalé pyrolýze odpadního dřeva, lepenky a textilu při teplotě 350°C vzniká cca 32 % 

pyrolytického koksu, ten je produktem tepelné degradace celulózy a hemicelulózy, které se 

aktivně rozkládají při 250 – 350°C. S rostoucí konečnou teplotou procesu mnoţství 

vzniklého koksu postupně klesá, při 600°C je tepelný rozklad dokončen a pyrolýza nad 

touto teplotou uţ mnoţství vznikajícího koksu neovlivňuje. Pyrolyticky koks z pyrolýzy 

těchto odpadních materiálů obsahuje asi 38 – 55 % energetického obsahu výchozího 

materiálů. Vlastnosti pyrolytického koksu různých materiálů jsou závisle na povaze 

nespalitelných látek, ktere se při pyrolýznim procesu nerozloţí a zůstávají v pevné fázi. Při 

konečné teplotě pyrolýzy 600°C vzniká 22 % pyrolytického koksu z pouţitého dřeva, 26 % 

pyrolytického koksu z lepenky a 19 % z textilu. [1] 

 

  Mnoţství vzniklé pyrolytické kapaliny je do teploty 600°C stabilní, z pouţitého 

dřeva vzniká 44 %, z textilu 45 % a 32 % z lepenky. Při zvýšeni konečné teploty nad 

600°C mnoţství kapalné fáze klesá na cca 35 – 37 % vlivem krakování těţkých molekul, 

coţ vede ke zvýšení mnoţství plynných produktu. Pyrolýzni kapalina z pyrolýzy dřeva, 

lepenky a textilu o výhřevnosti kolem 10 aţ 12 MJ/kg představuje cca 20 – 30 % 
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energetického obsahu výchozího materiálů. Pyrolýzni olej tvoří převáţně voda a oxidované 

látky jako furany, deriváty karboxylových kyselin a anhydridu cukru. [1] 

 

  Vice neţ dvě třetiny plynného produktu z pyrolýzy dřeva, lepenky a textilu tvoří 

CO a CO2, dále se v pyrolýznim plynu objevuje metan a vodík, jejichţ obsah se zvyšuje při 

vysokých teplotách nad 500°C. [1] 

 

  Pyrolýzu ovlivňuje přítomnost dusíku ve vstupním materiálů (i nízké hodnoty). 

Dusíkaté sloţky vznikající při pyrolýze jsou kyanovodík (HCN), amoniak (NH3), kyselina 

izokyanátová (HNCO). Jejich relativní podíl je ovlivněn teplotními podmínkami během 

pyrolýzního procesu, velikosti částic a druhem paliva. Při nízkých teplotách velká část 

dusíku zůstává v uhlíkatém zbytku a hlavním dusíkatým plynem je NH3, Při vysokých 

teplotách zůstává vice dusíku v plynné fázi a převládá HCN (prchavé cyklické amidy 

zvyšují obsah HCN a HNCO). Anorganické sloţky, především draslíky mají nepříznivý 

vliv na průběh pyrolýzního procesu tvorbou usazenin. Alkalické kovy z biomasy lze 

odstranit promýváním vodou (vyluhováním). Přítomnost chloru přispívá ke korozi, 

ubýváni a znečistění kovu pyrolýzního zařízení. Separovat sloučeniny chloru s uhlíkatého 

zbytku nebo prchavých produktů během pyrolýzy není moţné. [1] 

 

3.4.1 Pyrolýza biologicky rozloţitelné části směsných komunálních 

odpadů 

 

  Biologicky rozloţitelný odpad (BRO) je zastoupen velice různorodými látkami. 

BRO nejčastěji obsahuje zbytky rostlinného původu (tráva, listí, zbytky rostlinných 

potravin, kůra a větvičky stromů a keřů), zbytky ţivočišného původu a modifikované látky 

pocházející z rostlin (papír, lepenka, karton). [47] 

  

  Sloţení BRO je závislé na druhu zástavby, hustotě osídlení, na ročním období. 

BRO lze zpracovávat pyrolýzou za vzniku cenných chemických látek. 

  Hlavní podíl organické sloţky v tuhém komunálním odpadu představují 

lignocelulózové materiály, které se při pyrolýze chovají podobně jako biomasa. Pyrolýzni 



Bc. Dalibor Surovka: Energetické využití produktů pyrolýzního zpracování odpadů 

 

2010/2011 Stránka 34 
 

olej vznikající při pyrolýze dřeva, textilu i lepenky vykazuje výhřevnost mezi 10 – 12 

MJ/kg. Při pyrolýze vzniklo velké mnoţství vody při pyrolýze kartonů, které obvykle 

doprovází vţdy pyrolýzu lignocelulózových materiálů. Voda obsahovala poměrně velké 

mnoţství fenolických sloţek (60 – 110 mg/l). [47], [35] 

 

  Pyrolýza je v současné době aplikována na zpracování různých odpadních vod s 

obsahem tuků, proteinů, čistírenských kalů ze zpracování potravin, zemědělských zbytku 

obtíţně rozloţitelných, více či méně jedovatých cizích látek, různých potravinových 

zbytků, dřeva, obtíţně rozloţitelné biomasy, ale také i hnoje. [47] 

 

  Sloţení pyrolyzátu BRO, je závislé na sloţení odpadu. Obecně výsledkem pyrolýzy 

je plynná frakce, kapalná frakce (bioolej) a tuhá frakce (materiál s obsahem uhlíku). 

Obvykle je rostlinná biomasa před pyrolýzou usušena a velikostně upravena. Skořápky ze 

zpracování pistácií, trávy, dřevo, pistácie a ořechy, rýţe apod. jsou nejčastěji pyrolyzovaný 

v rozmezí 300-800°C. Skořápky lískových ořechů pyrolýzou při 600°C poskytují kyseliny, 

fenoly, alkoholy, látky s cyklickou skupinou, alkany, furany a aldehydy. Pyrolýzou 

skořápek ořechů v přítomnosti katalyzátorů (zeolity) mohu být získány v pyrolyzátu i 

nenasycené kyseliny s větším výtěţkem. [47] 

 

  Fenolické látky v pyrolyzátu jsou tvořeny fenoly, metylfenoly a metoxyfenoly. 

Furany v pyrolyzátu dokazují přítomnost sacharidů, polysacharidů. Obdobě se zpracovává 

odpadní tuk ze zpracování ryb, který pyrolýzou (525°C) poskytuje cca 30 látek. Pyrolyzát 

slupek citrusů (700-750°C) obsahuje benzen, toluen, 2-methyl-2-hexanol, etylbenzen, p-

xylen, styren, 2-cyklopenten-1-on, fenol, benzen-1-ethyl-3-methyl, nhexadekanovou 

kyselinu, 2-methylfenol, α-limonen, β-pinem. [47] 

 

  Mnohem zajímavější z hlediska směsných komunálních odpadů je pyrolýza 

zbytkové rostlinné biomasy (zahradní odpad a rostlinné zbytky potravin). Tato biomasa je 

sloţena především z bylin a dřeva. Pyrolýza dřeva poskytuje mnoho chemicky zajímavých 

látek. Experimentálně byla provedena pyrolýza pilin, dřeva a kůry při rozmezí teplot 300-

1000°C po dobu 20 s. [47] 
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  K podstatnému rozkladu dřeva dochází při teplotě okolo 500°C. Dřevo je sloţeno 

především z celulózy (okolo 40 hmot. %), proto tedy pyrolyzát obsahuje hlavně těkavé 

látky (CO2, CO, methanol, acetaldehyd, kyselina octová, hydroxyacetaldehyd, acetol, 

a uhlovodíky s obsahem uhlíku menším neţ 5%), dehet a uhlík. V pyrolyzátu dřeva jsou 

hojně zastoupeny i anhydrosacharidy, které jsou tepelným degradačním produktem 

celulózy a sacharidů. [47] 

 

 

 

Obrázek č. 16 : Tříděny odpad je energeticky vhodný odpad pro pyrolýzu [48], [7] 
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4. Druhy produktů vzniklých při pyrolýze 

 

  Produkty z termických procesů musejí mít větší vyuţitelnost neţ je nezpracovaná 

surová biomasa a musí být značně hodnotnější. Tyto primární produkty pyrolýz mohou být 

vyuţívány přímo nebo po dalším zpracování pro širší vyuţití nebo pro hodnotnější 

sekundární suroviny chemického průmyslu. Procesy v pyrolýze jsou sloţité, ale 

nejuznávanější teorie je, ţe primární páry jsou prvním produktem a jsou přímo závislé na 

velikosti teplot. Tyto primární páry, neţ se přemění na sekundární dehet a na plyny, kdyţ 

zůstanou ve vysokých teplotách, jejich sekundární reakce probíhají v delším časovém 

intervalu. Hodnoty a charakteristiky těchto sekundárních produktů jsou závislé na 

teplotách a době zdrţení v reakční komoře. Výnosy kapalin z pyrolýz můţe ovlivňovat 

stupeň reakce. Rychlá nebo blesková pyrolýza v teplotách mezi 450 - 650°C poskytuje 

vyšší kapalinové produkce. Při rostoucí velikosti teplot, poskytuje pyrolýza vyšší plynové 

výnosy na úkor niţších kapalinových výnosů. Kvalita vznikajících produktů a tepelná 

účinnost bude záviset především na kvalitě vstupujících odpadu a podmínkách procesu. 

Niţší teploty vedou k vyššímu výnosu dehtu a koksových frakci, naopak za vyšších teplot 

přednostně vzniká pyrolýzni plyn. To vše je důleţité na odlišení mezi primárními produkty 

a sekundárními produkty a na ohodnocení rozdílu mezi pyrolýzni produkty. Primární oleje 

z nízkou viskozitou bývají stabilnější za vnějších podmínek, méně citlivější na kontaminaci 

vody a větší stejnorodost. [49], [16], [27], [33], [34], [61] 

4.1 Primární produkty 

 

  Primární produkty z termochemického zpracování mohou být plyny, kapaliny nebo 

pevné látky, závisející na technologii zpracování odpadu. Tyto primární produkty mohou 

být vyuţity přímo nebo mohou být přeměněny v dalších chemických procesech na 

produkci kvalitnějších a cennějších paliv nebo přímo pro výrobu chemických produktů. 

[49] 

  Všeobecné se da říct, ţe niţší teploty (400 - 500°C) a delší doba par v reaktoru 

vedou k vyššímu podílu koksu (karbonizace), vysoka teplota (800 - 1000 ° C) a dlouhý čas 

par v reaktoru (a přítomnost katalyzátorů) způsobí vysoká produkce pyrolýznich plynů 

(zplynováním), středné teploty (500 - 600°C) a krátká doba zdrţení (rychlá pyrolýza) 
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par vedou k vysokému podílu kapalných produktů (dehtů). Pokud je teplota pyrolýzy velmi 

vysoká, vznikají látky s vysokým obsahem aromátů. [50], [21], [33] 

  Přítomnost katalyzátoru (MgO, CaO, Al2O3) sniţuje tvorbu kapalných produktů ve 

prospěch plynných. Teplotní pyrolýza vzhledem na svůj endotermicky charakter vyţaduje 

vysokou hustotu toku tepla dodávaného do pyrolýzního reaktoru. Přestup tepla přes vrstvu 

biomasy je velmi špatný, na stěnách reaktoru se tvoří usazeniny z koksu, ktere stěţují 

přestup tepla. Proto se v široké míře pouţívá kombinovaná pyrolýza spojena s částečným 

spálením části biomasy podstechiometrickým mnoţstvím vzduchu, čím se generuje teplo 

potřebné na pyrolýzu přímo in - situ v reaktoru. [50] 

  Na druhé straně vznikající pyrolytický plyn je tím pádem naředění dusíkem 

a oxidem uhličitým a sniţuje se jeho energeticky obsah (výhřevnost). [50] 

 

Tabulka č. 8 – Percentuálni výtěţek produktů při pyrolýze dřevní biomasy [50]  

Typy pyrolýzy Podminky procesu 
Podíl 

plynů dehtů koksu 

Zplynováni 
Vysoká teplota 

Dlouhá doba zdrţení 
85% 5% 10% 

Rychlá pyrolýza 

Středné teploty (500°C) 

Velmi krátká doba zdrţení 

 

13% 75% 12% 

Karbonizace 
Nízké teploty 

Velmi dlouhý čas zdrţení 
35% 30% 35% 

 

Produktem pyrolýzy je vţdy: 

 pyrolýzny plyn 

 kapalná fáze, dehty 

 tuhý uhlíkatý zbytek, pyrolýzny koks 

 

  Poměr jednotlivých fází závisí na sloţení zpracovávaných materiálů a dá se do jisté 

míry ovlivnit samotným procesem (regulace teploty a tlaku v čase). [7], [19], [21], [34],  
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Obrázek č. 17 – Vznik pyrolýznich produktů ze vstupní suroviny [51] 

 

  Základní produkty pyrolýzy (plyn, bioolej, koks) závisí na původu a sloţení 

původního odpadu, obsahu vlhkosti vstupního odpadu, velikosti částic, přítomnosti 

inertního plynu, teplota pyrolýzního procesu, doba zdrţení pyrolýzního plynu v reaktoru, 

rychlost ochlazení plynu a dehtu po opuštění reaktoru, pouţitý tuhy inertní materiál 

a pouţité katalyzátory. [52], [21] 

 

4.2 Produkty při zpracování biomasy 

 

  Základní princip termochemických přeměn spočívá ve vystavení odpadu či 

biomasy působení přesně definované atmosféry (teplota, tlak a obsah kyslíku) po přesně 

definovanou dobu. Řízením těchto podmínek lze docílit různých energeticky vyuţitelných 

produktu přeměny, např.: 

 

a) Pyrolýzni plyn. 

b) Pyrolýzni plyn + olej. 

c) Různé druhy pyrolýznich olejů. [55] 

 

  U některých druhu zpracovávaných odpadu je moţné získat i produkty pro 

neenergetické vyuţití. Zpravidla jde o látky vyuţitelné v chemickém průmyslu (např. čistý 

uhlík, krystalická síra, apod.). [55] 

  Termochemické a pyrolýzni procesy jsou realizovány v různých druzích 

generátoru, vyvíječů nebo energobloku. Jde principiálně o chemické reaktory, jejichţ 

dobrá funkce vyţaduje přísné dodrţování technologických postupu (teplota, tlak, stálé 
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vlastnosti zpracovávaného odpadu, apod.). Vlastní generátory jsou doplněny různými 

technologiemi rafinace, čištění a úprav konečných produktu. Měrná spotřeba odpadu resp. 

biomasy se pohybuje ~ 1,5 kg/kWhel. (energoblok 100 kW na dřevní odpady, energetickou 

biomasou, obilní slámu, apod.). [55] 

  Samostatnou kapitolou je také energetické vyuţití plynných a kapalných paliv. 

Např. pyrolýzni plyn má kvalitativně zcela jiné vlastnosti, neţ třeba bioplyn. Hlavní 

výhřevnou sloţkou není CH4, jako u bioplynu, ale směs CO a H2 v různých poměrech 

koncentrací. Jde zpravidla o velmi chudé plyny, co znamená, ţe mají velmi nízkou 

výhřevnost ~ 4-5 MJ/Nm
3
 (bioplyn běţně 20-24 MJ/m

3
). Spalování pyrolýzního plynu v 

klasické kogenerační jednotce (KJ) s pístovým motorem je dosti problematické. Důvodem 

je např. velká koncentrace volného vodíku H2 (sklony k detonačnímu spalování), apod.… 

Někteří výrobci spalovacích motoru omezují pouţitelnost svých motoru max. přípustným 

obsahem H2 (běţně 1 % resp. 5%). Nutná úprava konstrukce plynového spalovacího 

motoru spolu s nízkou výhřevností způsobují, ţe z motoru stejného zdvihového objemu 

získáme cca 50-70 % výkonu verze na bioplyn resp. 30 – 60 % verze na zemní plyn. [55] 

Kapalná pyrolýzni paliva - oleje se (po úpravě) mohou svými vlastnostmi blíţit klasickým 

fosilním palivům (LTO, TTO) a jsou vyuţitelné pro pohon KJ se vznětovými motory 

(upravené). [55]   

4.2.1 Specifické (měrné) produkce biomasy 

  

  Energetická vydatnost biomasy z hlediska výtěţnosti bioplynu se nejčastěji 

vyjadřuje pojmem „specifická nebo měrná produkce/výtěţnost bioplynu“. Lze ji definovat 

jako produkci bioplynu v (m
3
) na jednotku hmotnosti sušiny resp. organické sušiny – 

(m
3
/kg suš. resp. m

3
/kg O.S.). Specifická výtěţnost bioplynu je ukazatelem moţného 

energetického potenciálu dané biomasy. V literatuře i praxi se můţeme setkat s poměrně 

značným rozptylem výtěţností. Je to dáno faktem, ţe skutečné docilované výtěţnosti 

bioplynu jsou závislé na mnoha parametrech, např. druh biomasy, chemická struktura 

organické sušiny v biomase (jiná u prasecí/hovězí kejdy neţ např. u tuku a trávy), doba 

expozice biomasy vzdušným kyslíkem před vstupem do reaktoru, pouţitá technologie 

anaerobní fermentace (dávkování a způsob ohřevu vsázky reaktoru, způsob míchání, …), 
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typ anaerobního procesu (suchá a mokrá fermentace), doba zdrţení v reaktoru, u 

exkrementu zvířat hraje roli i kvalita krmení a zdravotní stav zvířat, atd. [55]   

 

Tabulka č. 9 – Specifické produkce bioplynu u vybraných druhu biomasy [55]   

Biomasa Specifická produkce bioplynu (m
3
/kg) 

Prasecí kejda 0,30 – 0,52 

Hovězí kejda 0,20 – 0,45 

Drůbeţi trus 0,30 – 0,65 

Kaly z ČOV 0,30 – 0,60 

 

4.3 Produkty při zpracování pneumatik 

 

  Odhady pro odpady z pneumatik v Evropském společenství jsou v řádu 1,5 milionu 

tun ročně, včetně přibliţně 0,4 milionů tun za rok z Velké Británie. Většina pneumatik je 

ukládána na skládky, ale představuje velký potenciál v plýtvání energií. Spalování bylo 

povaţováno za alternativu ke skládkovaní ve snaze vyuţít vysokou výhřevností 

pneumatiky, 

 Pyrolýza pneumatik má v současné době obnovenou pozornost, protoţe oleje získané 

pyrolýzou mohou být pouţity přímo jako paliva nebo přidány do ropných surovin, mohou 

být také významným zdrojem rafinovaných chemikálií. Odvozené plyny jsou také uţitečné 

jako palivo a dobry potenciál být pouţit buď jako ekologicky čisté palivo, uhlí nebo aktivní 

uhlí. [36], [62] 

  Podíl získaných produktů je závislí na podmínkách pyrolýzy, s maximálním 

výnosem 50 % oleje. Vlastnosti získaného oleje, včetně výhřevnosti, uhlíkových zbytků, 

viskozity, obsahu síry, atd., jsou analyzovány a srovnávaný s ropnými produkty. Kromě 

benzenu, xylenu, toluenu, limonenu a styrenu by mohl byt olej pouţit jako zdroj 

chemických surovin.  

  Pyrolytické oleje získané z pneumatik mají vlastnosti, které byly závislé na 

pyrolytických podmínkách; vazby mají srovnatelné s ropnými produkty a můţou se 

pouţívat jako paliva pro motory. [36], [62] 
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  Přímými produkty pyrolýzy opotřebovaných pneumatik jsou pyrolýzny plyn, 

pyrolýzny olej, pyrolýzny uhlík a odpadové ţelezné kovy s následující výtěţností: 

Tabulka č. 10 – Výtěţnost pyrolýznich produktu [49]   

Polymerní 

odpad 
Pyrolýzni plyn Pyrolýzni olej Pyrolýzni uhlík Ţelezný kord 

Opotřebované 

pneumatiky 
10 % 50 % 35 % 5 % 

 

 

Obrázek č. 18 – Pneumatiky vhodné pro pyrolýzu [53]  

4.4 Produkty při zpracování plastu 

 

  Plastový odpad se dopraví do komory pro pyrolýzu. Komoru lze v závislosti na 

velikosti materiálu naplnit během 30 minut. Po zvýšení teploty se začnou plasty tavit a 

dochází k promíchání taveniny. Začne probíhat pyrolýza. [54], [62] 

  Plyn, který při pyrolýze vzniká, prochází patentovaným katalytickým konvertorem, 

kde se mění procesem katalytického krakování na lehkou olejovou frakci. Destilát je po 

zchlazení v chladiči veden do zásobníku. Ze zásobníku jde do odstředivky k odstranění 

nečistot, jako je voda a nepatrné částečky uhlíku. 

  Čistý olejový destilát je přečerpán do rezervního zásobníku, odkud je malé 

mnoţství odčerpáno, aby slouţilo jako palivo pro systém. Zbylý výrobek je přečerpán do 

zásobníku. [54], [62] 

  Výtěţnost a charakteristické vlastnosti získané nafty závisí na typu plastu. Jsou 

závislé na teplotě odbourání. 
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  Z 1 kg plastů je moţno získat přibliţně 1 litr paliva, pokud jsou zpracovány 

polyolefiny, jako polyetylén (PE) a polypropylén (PP), nebo polystyrén (PS). Vsázka 

plastů nevyţaduje praní ani třídění. [54], [62] 

  Vlastnosti výrobku odpovídají směsi čisté nafty a petrolejové frakce. Největší 

rozdíl oproti běţné motorové naftě je ve zplodinách hoření, které jsou čistší a neobsahují 

ţádné chemické prvky kromě těch, které jsou přítomny v plastovém odpadu. To bylo 

prokázáno plynovou chromatografií. [54], [62] 

 

Obrázek č. 19 – Fragmentované platební karty, při kterých vzniká vysokohořlavý plyn [20] 

Tabulka č. 11 - Výtěţnost z různých druhů plastů [54] 

Typy plastů 
Reakční teplota 

[°C] 

Výtěţnost 

[l/kg] 

Zbytek
1
 

[%] 

PE 420 0,94 1,68² 

PP 400 1.15 0.15 

PS 350 0.95 5.82 

Směs PE (70), PP (15), PS (15) 420 1.02 0.96 

Plastové tašky (PP, PE) 390 0.96 2.20 

¹ Poměr zbytku po spálení (suchý uhlík apod.), k plastové vsázce (v procentech) 

² PE sáčky, obsahující vyšší objem kalcium karbonátu 

 

Obrázek č. 20 – Hotovy produkt z pyrolýzy plastu [54]  
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Obrázek č. 21 – Polystyren (a) se procesem pyrolýzy převede na styrenový olej (b) [55]  

 

4.5 Porovnání vzniklého mnoţství pyrolýznich produktu   

 

Tabulka č. 12 – Mnoţství vzniklého pyrolýzního produktu při zpracování pneumatik, 

plastu, biomasy [55] 

  Vstup na 1000 kg drceného odpadu 

Vystup / hod. Pneumatiky Plasty Biomasa 

Pyrolýzni koks 350 – 400 kg 250 – 300 kg 200 – 300 kg 

Pyrolýzni kondenzát 170 – 250 l 140 – 170 l 190 – 290 l 

Pyrolýzni plyn 180 – 200 m3 140 – 160 m3 120 – 140 m3 

Teplo 850 – 970 kWt 500 – 570 kWt 240 – 280 kWt 

Elektrická energie 600 – 680 kWe 350 – 400 kWe 160 – 200 kWe 

Průměrná výhřevnost 38 MJ /kg 25 MJ / kg 14 MJ/kg 

 

4.6 Pyrolýzni plyny 

 

  Surový plyn z pyrolýzy obsahuje mnoţství lehkých uhlovodíku, fenolu a jiné 

kyslíkaté látky, dehet a plynné škodliviny jako HCL, H2S a HF. Má kvalitativně zcela jiné 

vlastnosti, neţ bioplyn. Hlavními výhřevnými sloţkami jsou oxid uhelnatý - CO a 

molekulární vodík - H2. Vyskytují se v různých poměrech koncentrací – dáno druhem 

zpracovávaného odpadu a technologií. Jde o velmi chudé plyny = velmi nízká výhřevnost 

~ 4-5 MJ/Nm
3
. Energetické vyuţití pyrolýzního plynu je dobře řešitelné u velkých 

energobloku spalováním nebo výrobou tepla (např. cementárny) nebo pro kombinovanou 

výrobu elektřiny a tepla (spalovací a parní turbíny). [11], [21] 
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  Pouţití pro pohon klasické KJ s pístovým motorem je dosti problematické. 

Důvodem jsou některé nepříznivé vlastnosti pyrolýznich plynu - např. vysoká koncentrace 

vodíku H2 (sklony k detonačnímu spalování), zhoršené startování motoru (vlivem nízké 

výhřevnosti), apod. Nutná úprava konstrukce plynového spalovacího motoru spolu 

s nízkou výhřevností způsobují, ţe z motoru stejného zdvihového objemu získáme cca 50 – 

70% výkonu verze na bioplyn resp. 30 – 60% verze na zemní plyn = vysoká měrná 

investice na 1 kW instalovaného elektrického výkonu. [11]  

 

Obrázek č. 22 - Hořící pyrolýzny plyn [11] 

 

  Pyrolýzni plyn je médium s vysokou výhřevností plynného paliva. Plyn můţe být 

pouţit přímo pro vytápění nebo pro výrobu elektrické energie apod. Při produkci plynu se 

získá CO, CO2, H2, CH4 a významné mnoţství jak nasycených tak i nenasycených 

uhlovodíků. Tyto produkty mohou být pak fyzikálně a chemicky upraveny na více 

hodnotnější produkty. [11], [21] 

4.6.1 Vyuţití pyrolýzního plynu 

  Pyrolýzni plyn se můţe zpracovávat dvěma základními postupy: 

 

a) Surový plyn je spálen bez předchozího čistění včetně všech nečistot. Spalování se 

pak stává lépe ovladatelným, neţ spalovaní tuhé, nehomogenní fáze. Na konci 

procesu je nutné znova čistit spaliny. 

 

b) Surový plyn je nejdřív zbaven nečistot intenzivním štěpením, které se provádí jako 

parciální oxidace. Dehty a organické příměsi jsou zplyněni z podstechiometrickým 

mnoţstvím vzduchu nebo kyslíku na ţhavé koksové lóţi. Výslední plyn obsahuje 

pouze H2, CO, CO2, N2 a vodní para. [21] 
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  Pyrolýzni plyn je velmi energeticky. Můţe se vyuţít jako alternatívní palivo při 

výrobě elektrické a tepelné energie, spalování pro sušení, spalování pro ohřev nebo na 

výrobu energie. 

  Po syntéze vzniká alkoholové palivo, metanol a čpavek. Pouţití v motorech za 

vzniku energie. [11], [49], [21] 

4.6.2 Srovnání základních vlastností plynných paliv (sloţení, výhřevnost) 

 

  Srovnání chemického sloţení a výhřevností různých druhu biomasy a pyrolýznich 

plynu. [55]  

Tabulka č. 13 – Srovnání vybraných vlastností různých bioplynu a pyrolýzního plynu [55] 

Parametr 
Skládkový 

plyn 
Bioplyn (ČOV) 

Bioplyn 

(prasecí kejda) 

Pyrolýzni plyn 

(obilní sláma) 

Výhřevnost 

(MJ/m
3
) 

16,9 21,1 24,0 4,5 

H2 (%) 1 1 – 18 

CO (%) 1 – – 20 

O2 (%) 3 – – 2 

N2 (%) – – – 44 

Cl
-
 , F

-
 (mg/m

3
) – – – – 

NH3 (mg/m
3
) – – 40 – 

CO2 (%) 46 38 31 14 

CH4 (%) 49 61 69 42 

H2S (mg/m
3
) 350 1000 2300 – 

 

4.7 Kapalná pyrolýzni paliva - oleje 

 

  Pyrolýzni oleje mohou obsahovat směsi mnoha různých skupin uhlovodíku. Závisí 

na konkrétních podmínkách, zvolené technologii a zpracovávaném odpadu. Oleje jsou 

vyuţívány bud v chemickém průmyslu nebo pro výrobu tepla případně tepla a elektřiny. 

Zpravidla jde o velké energobloky vyuţívající kogenerací na bázi spalovacích či parních 
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turbín. Také je moţná rafinace olejů na srovnatelné vlastnosti svých klasických fosilních 

protějšku (LTO, TTO) a jsou vyuţitelné pro pohon KJ s upravenými vznětovými motory. 

[11] 

 

 

Obrázek č. 23 - Kapalná fáze po pyrolýze – olej [56], [57]  

 

  Kapalina, získána z biomasy v základním sloţení, je sloţena z velmi sloţitých 

oxidačních uhlovodíků. Skladba kapaliny vzniká z její degradace a ze širokého spektra 

neřízeného chemického zpracování. Kapalina, zvlášť z rychlé pyrolýzni přeměny, je často 

určena jako olej nebo bioolej, ale také se můţe podobat dehtu, především při pomalých 

pyrolýznich procesech. Tato primární kapalina můţe být upravena na kapalné 

hydrouhlíkové palivo. Pyrolýzni kapalina z rychlých pyrolýznich procesů je nízko 

viskozitní, tmavohnědé barvy a s obsahem vody do 15 aţ 20 %. Voda sniţuje viskozitu 

oleje a tím usnadňuje jeho přepravu, čerpání i atomizaci. Kromě toho zvyšuje stabilitu a 

sniţuje teplotu spalování, coţ má za následek sníţení emisí NOx během spalování. [11] 

  Při vyšším obsahu vody (> 25 %) můţe mít bio-olej sklon k fázové separaci, které 

se dá snadno zabránit promícháváním skladovaného oleje nebo sníţením obsahu vody. U 

pyrolýzního oleje získaného ze dřevní biomasy k fázové separaci nedochází. 

Při pomalých pyrolýznich procesech je kapalina silně černě nadehtována s obsahem vody 

do 20 % a s viskozitou pohybující se v oblasti plynových olejů a v oblasti těţkých 

palivových olejů. [11] 

  Pyrolýzni olej je hlavním produktem rychlé pyrolýzy, jeho výtěţnost je aţ 75 % 

váhy vstupní suroviny. Za normálních podmínek je pyrolýzni olej kapalina s hustotou 

přibliţně 1 200 kg/m
3
 (tj. o něco vyšší neţ mají topné oleje). Její viskozita se liší v 

závislosti na obsahu vody a typu vstupní biomasy. [11] 
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4.7.1 Vyuţití pyrolýzního oleje 

 

  Kapalné uhlovodíky a jednotlivé frakce se můţou vyuţívat jako čisté chemické 

látky, změkčovadlo při výrobě gumy, flotační činidlo, po smíchání s vodou jako 

alternativní palivo, na rafinaci, po zpracování za vzniku nafty, směs s dřevěným uhlím, 

zpracování hydrolýzou, zpracování zeolitům, izolace čistých chemikálii, katalyticky 

krakovat na procesní plyn. 

  Tento procesní plyn se můţe pouţít v spalovacích motorech nebo turbínách na 

výrobu energie nebo na výrobu syntézního plynu (náročné na vedení procesu, čistění 

procesního plynu, úprava poměru CO : H2). [11], [52], [49], [61]  

 

Tabulka č. 14 – Sloţení pyrolýzního oleje získaného z dřevní biomasy [58] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 24 – Technologie zpracování pyrolýzního oleje [58] 

sloţení C2H5O2 

hustota 1 150 – 1 250 kg/m
3
 

výhřevnost 16 – 20 MJ/kg 

obsah vody 15 – 30 % 

pH ~ 3 

viskozita 0,025 – 1 Pa.s 

popel < 0,1 % 
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4.8 Pyrolýzni uhlíkatý zbytek 

 

  Pevný produkt z pyrolýznich procesů je uhlí, který je běţně pouţíván ve vyvíjených 

oblastech pro metalurgický průmysl a pro ostatní průmysl. V alternativní záměně 

pyrolýznich uhlí na kapalné produkty spočívá především v drcení a sloučení s vodou a se 

stabilizátorem. Směs můţe být také sloţena z bioolejů a uhlí, oproti tomu je horší určit 

celkové materiálové sloţení směsi. Stabilní a proměnlivé směsi s koncentrací dřevěného 

uhlí do 60 % je poměrně hojně uţíváno v praxi. Směsi mohou také být vyráběné z oleje a 

s maximální koncentrací dřevěného uhlí do 25 %. Směsi z oleje, dehtu a vody nemají ještě 

vyřešen problém se stabilitou. Voda v pyrolýznich produktech je jednak produkována z 

vlhkosti obsaţené v biomase a jako reakční produkt z pyrolýz, ta často obsahuje velmi 

vysokou úroveň organických sloţek. Tato voda významně ovlivňuje celkový návrh 

technologického procesu. Pyrolýzni koks musí byt po oddělení tepelné upraven. [11], [21] 

 

Obrázek č. 25 – Pyrolýzny koks [59] 

  

 

Obrázek č. 26 – Pyrolýzni koks vhodný pro uloţení na zemědělskou půdu [60] 
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4.8.1 Vyuţití pyrolýzního koksu 

  Pyrolýzny uhlík se vyuţívá pro výrobu barevných koncentrátů, barvení plastů, 

výroba gumových výrobku (podešvi, duše, puky), výroba náplní toneru, sorbent ropných 

látek při průmyslných haváriích, po smíchání s vodou jako palivo, směs s vodou, směs 

s olejem, spalování pro sušení, jako redukční materiál. 

Po zplyňovaní se můţe pouţít jako palivo, výroba energie, spalování pro sušení a ohřev. 

[49], [11], [25] 
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5. Experimentální část 
 

  S cílem diplomové práce byla experimentální část věnovaná zjištění výhřevnosti 

jednotlivých druhů odpadů a moţnosti jejich energetického vyuţívání. V laboratorních 

zkouškách byly zjišťovány kvantitativně vlastnosti těchto odpadů. Samotní pyrolýzni 

odstranění odpadů proběhlo v pyrolýzni jednotce od firmy HOKS INDUSTRY a.s., která 

má sídlo ve Vratimově (obr. č. 27). 

        

 
Obrázek č. 27 - Umístěný pyrolýzy Vratimov (zdroj: Google Earth) 

 

 

  Tato pyrolýzni jednotka se rádi mezi menší zařízení s primárním cílem 

odstraňování pneumatik. Toto zařízení je mobilní a je sloţené z nahřívací komory, kde 

probíhá samotný rozklad poţadovaného odpadu, dál odsávací nebo ventilátorové části, 

následuje chladič vzniklých plynů a bezpečnostní a ovládací systém (obr. č. 28). 

Výsledkem pyrolýzního procesu je pyrolýzni olej, koks a plyn. Výsledný pyrolýzni olej a 

koks jsou certifikovaným palivem. 
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Obrázek č. 28 - Popis pouţité pyrolýzni jednotky [65] 

1 - nahřívací komora 

2 - ventilační systém 

     3 - kondenzační chladič 

 

 

Obrázek č. 29 – Pyrolýzní jednotka [66] 

 

  Experimentální část byla rozdělena do následujících kroků: 

1. Úprava vzorky před samotnou pyrolýzou  

2. Pyrolýza vybraných druhů odpadů  

3. Zachycení pyrolýzního oleje a koksu z jednotlivých odpadů  

4. Zjištění výhřevnosti jednotlivých produktů po pyrolýze  

5. Vyhodnocení výsledků 
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   Jako vstupní materiál byly pouţité odpadní pneumatiky, ktere byly přetříděné a  

homogenizované. Takto upravený odpadový materiál se nadrtí na příslušnou  

velikost. Následně se upravila hmotnost na poţadovanou veličinu, potřebnou pro jeden 

pracovní cyklus. 

 Upravený a připravený odpadový materiál se mohl pouţít na pyrolýzu v peci od 

firmy HOKS INDUSTRY.  

 Kaţdý odpad se vkládal do nahřívací komory, kde dochází k vysušení a při  

následném zvyšování teploty k rozkladu daného odpadu. Na jeden cyklus je moţné  

pouţít asi 350 - 500 kg vsázky odpadu. Jeden pyrolytický cyklus trvá asi  

60 aţ 90 minut. Při tomto jednom cyklu dokáţeme získat obvykle 70% uhlíkové  

drtě. Samozřejmě záleţí, jaký druh odpadu se momentálně spaluje. Dále můţeme  

získat asi 20% směsi uhlovodíku, které můţe být dále vyuţíváno jako  

certifikované palivo. Největší podíl produktu vznikající při teplotách 400° aţ  

450°C. Po uběhnutí procesu můţe vzniknout i další odpady. Například při  

zpracovávání pneumatik vzniká ocelový kord. 

             V nahřívací komoře dochází k pyrolýze odpadů. Vzniklý plyn se přes  

ventilátorové sekce dostává do kondenzačního chladiče plynu, který je sloţená  

ze dvou plášťů. Zde dochází k ochlazení plynu a následnému zkapalnění.  

  Po skončení procesu pyrolýzy a ochlazení plynů zůstává v nahřívací komoře  

pyrolytický koksový zbytek, který se můţe taky pouţívat jako certifikované  

palivo. V průběhu pyrolýzy, při určité teplotě dochází ke vzniku směsných  

uhlovodíku, které se zachycují v kondenzačním prostoru spolu s  

ochlazeným plynem. Tyto produkty se následně vyberou z komory a mohou se dále vyuţit 

podle potřeby. 

 

 

Obrázek č. 30 – Černy koks vycházející z pyrolyzního reaktoru [66] 
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Obrazek č. 31-- Odebíraní vzorky pyrolyzního oleje [66] 

 

 

Obrázek č. 32 – pH test pyrolýzního oleje [66] 

 

 
Obrázek č. 33 - Pouţitá pyrolýzni jednotka [65] 
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  U získaného produktů z pyrolýzy jsem zjišťoval její výhřevnost. Výhřevnost jsem 

měřil kalorimetrem LECO AC – 350.  

 

 

Obrázek č. 34 – Kalorimetr LECO AC-350 [foto: Bc. Dalibor Surovka] 

   

  Kalorimetr LECO AC-350 je zaloţen na mikroprocesoru s digitálním zpracováním 

signálu (DSP), který určený k měření tepelného obsahu různých organických materiálů 

(uhlí, koksu, oleje a potravinářských výrobků).  

 

  Kalorická hodnota je stanovována spálením daného vzorku v regulovaném 

prostředí na navaţovací misce. V našem případě se jedna o pyrolýzni olej, získaný 

z pyrolýzy pneumatik. 

   

  Do kalorimetru se analyzovaný vzorek umístil do vysokotlakého atmosférického 

prostředí. Do nádrţe se naleje voda. Bomba se obklopí vodou a vzorek se automaticky 

zapálí. Elektronickým teploměrem jsem pak měřil teplotu vody s rozlišením na 1/10.000 

stupně. Regulace teploty pláště kalorimetru se dosahuje modulací rychlosti ventilátoru. 
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Obrázek č. 35 – Nádrţ na vodu a tlakovou nádobu [foto: Bc. Dalibor Surovka] 

   

  Mikroprocesor měří teplotu vody kaţdých šest sekund. Analogovo – digitální 

převodník převádí tento výstup na binární číslo, které je ukládáno do paměti. Rozdíl 

v teplotě vody mezi zapálením a dohořením je zpracováván počítačem, výsledek je 

zlepšován na akcelerátoru (je-li pouţit) a na délku zapalovacího drátu. Další úprava 

výsledku je prováděna na obsah síry, dusíku a vlhkosti vzorku. Výsledek je spalné teplo, 

ktere je zobrazeno na displeji. Potom je moţné obsah bomby ztitrovat (při spalování 

vzorku vzniká HNO3) a v případě nesprávného zadání obsahu síry nebo dusíku je moţné 

výsledek přepočítat. 

 

  Jako standart se pouţívá kyselina benzoová (C6H5COOH). 

  

 
Obrázek č. 36 – Standart kyseliny benzoové [foto: Bc. Dalibor Surovka] 
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6. Zhodnocení výhřevnosti produktů a odpadů 
 

  V páté kapitole byli popsané postupy při plnění úloh diplomové práce. Postupy byli 

popsané postupně jako následovali.  

Samotné kalorimetrické stanovení sestava ze dvou oddělených zkoušek:  

 

 spalování kalibrační látky 

 a spalování samotného paliva 

 

Obojí probíhá za stejných podmínek. Kalorimetrický postup je pro oba typy 

zkoušek v podstatě stejný.  

První zkouška sestává z provedení kvantitativní spalovací reakce na poznané 

produkty spalování a druha zkouška sestava ze změření teploty způsobené celkovým 

průběhem reakce v tlakové nádobě. 

 

6.1 Popis vzorku pouţitých pro laboratorní stanoveni 
 

Pyrolýzni olej 

 

  Vzorky pyrolýznich olejů měli podobné vlastnosti jako ropa. Jsou to černé, husté 

kapaliny, které mají typicky zápach jako nafta. Obsah vody je kolem 10%. Viskozita při 

50°C se pohybuje okolo 2 - 3 cSt (centistokes) co je přibliţně 0,02 – 0,03 cm
2
/s. pH je 

různé, můţe byt od 3 aţ po 6, záleţí to od mnoţství kyselin, které obsahuji. Hustota 

pyrolýznich olejů je 1,15 kg/l. Výhřevnost je se pohybuje podle autorů 35 – 45 MJ/kg. 

 

Pyrolýzni koks 

 

  Pyrolýzni tuhy zbytek – koks – po pyrolýze odpadní pryţe má černou barvu, je 

matný a má nízkou pevnost. Pyrolýzni zbytek z plastů je černý, lesklý a pevný.  

Tito zbytky mají nízkou měrnou hmotnost. Obsah vody je <10%. Výhřevnost pyrolýzního 

koksu podle autorů je od 20 do 30 MJ/kg. 
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6.2 Experimentální stanoveni výhřevnosti 
 

   

  Samostatná experimentální část sestávala ze zjištění výhřevnosti produktů 

pyrolýzy. V našem případě se jednalo o pyrolýzni dehty - oleje a pyrolýzny tuhy zbytek - 

koks.  

  Měření probíhalo na kalorimetrickém přístroji typu LECO AC 350. Jedná se o 

kalorimetr s termostatem. Měření proběhlo v souladu s normou ČSN P CEN / TS 14918 

(83 8214). Tuhá biopaliva - Metoda stanovení spalného tepla a výhřevnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Míchadlo 

2 Víko termostatu 

3 Zapalovací přívody 

4 Teploměr 

5 Nádoba kalorimetru 

6 Termostat 

Obrázek č. 37 – Popis kalorimetru LECO AC 350 [67] 

 

Do navaţovací misky (obrázek č. 37) se naváţí přibliţně 1g pyrolýzního oleje. 

Následně se tato miska umístila do tlakové nádoby, která je schopná udrţet tlaky vznikající 

při proběhnutí procesu. Dále se na elektrody připevni drátek nebo niť, který se vytvaruje 

tak, aby došlo k dotyku s pyrolýznim olejem nebo koksem, jak je názorně ukázáno na 

obrázku č. 38.   
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Obrázek č. 37 – Navaţovací miska [foto: Bc. Dalibor Surovka] 

 

 

Obrázek č. 38 – Vnitřek tlakové nádoby [foto: Bc. Dalibor Surovka] 

   

  Následně se nádoba uzavře. Tlaková nádoba se náplní kyslíkem s tlakem 3 MPa. 

Ten se pouţívá při samotném spalování jako podpora spalování. Tato nádoba musí být 

odolná vůči kyselinám, které vznikají při spalování. Uzávěr tlakové nádoby se musí 

kontrolovat, aby nedošlo k nehodě. 
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Obrázek č. 39 – Tlaková nádoba kalorimetru [foto: Bc. Dalibor Surovka] 

 

  Uvnitř kalorimetru je nádoba, která je vyrobená z kovu. Z venkovní strany je 

vyleštěn. Do této nádoby se nalije potřebné mnoţství vody. Obvykle to jsou 2 l vody. 

Nádoba se vkládat do kalorimetru. Z venku nádobu obklopuje termostat, který vytváří mezi 

nádobou přibliţně 10 mm vzduchovou mezeru. Do vnitra se vkládat na přesně určené 

místo tlaková nádoba a zalije se vodou tak, aby byl vrch tlakové nádoby zalitý. Ještě před 

zalitím vody se na tlakovou nádobu připojujte zdroj elektrické energie. Přivádí se střídavý 

elektrický proud 6V nebo 12V předpisového transformátoru. 

 

 
Obrázek č. 40 – Nadrţ na vodu a tlakovou nádobu [foto: Bc. Dalibor Surovka]  
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  Po zalití vodou se víko uzavře. Na víku se nachází teploměr a míchadlo. Teploměr 

musí být schopen měřit teplotu s odchylkou 1 / 10000 ° C. Při spalování teploměr měří 

teplotu kaţdých 6 s.  

  Míchadlo zajišťuje cirkulaci vody v celém objemu. Otáčky míchadla jsou 

konstantní a nedají se regulovat. Hřídel míchadla je vyroben z málo vodivého materiálu, 

aby nedocházelo k přenosu tepla do nádoby, která obklopuje termostat. 

 

 

Obrázek č. 41 – Víko kalorimetru s míchadlem a teploměrem [foto: Bc. Dalibor Surovka] 

 

  Následně se kalorimetr zapne. Prvních 3 - 5 minut se systém stabilizuje, dochází k 

výměně tepla mezi nádobami a vodou. Po dosaţení stabilizovaného stavu dojde k 

samotnému spalování, které trvá přibliţně 5 minut. Po dosaţení spálení vzorku se všechny 

části kalorimetru musí dostat zpět na stabilizovanou teplotu.  

  Konečný stabilizovaný stav se dosahuje hlavně míchadlem, které rozhání vodu v 

celém objemu nádrţe a tím dochází k účinnému chlazení. Počáteční a konečný stav je 

prokázány kalibrační zkouškou. Samotná spalovací zkouška by neměla převýšit 10 minut.  

   

  Po ukončení spalovací zkoušky z ovládacího panelu můţeme odečíst naměřenou 

hodnotu - v našem případě výhřevnost. Před zahájením samotného procesu nastavujeme 

jednotky, v nichţ má kalorimetr měřit a další informace nezbytné pro dokončení měření 

jako je váha naváţky, metoda měření a druh spalovaného produktu. 
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Obrázek č. 42 – Ovládací panel kalorimetru [foto: Bc. Dalibor Surovka] 

 

  Po skončení procesu spalování se zjištěné hodnoty zapsali a následně se 

vyhodnotily a srovnávali. Naměřené a srovnané veličiny jsou uvedeny v tabulce.  

 

Tabulka č. 15 - Srovnání výhřevnost vytříděného komunálního odpadu s pyrolýznim 

olejem 

Produkty Výhřevnost [MJ/kg
-1

] 

Plasty 20 - 30 

43,5 
Papír 15 - 17 

Pneumatiky 35 - 45 

PVC 25 - 35 

 

Tabulka č. 16 – Srovnání výhřevnosti dřevného odpadu s pyrolýznim olejem 

Produkty Výhřevnost [MJ/kg
-1

] 

Dřevná štěpka 14 - 17 

43,5 

Buk 12 - 13 

Dub 13 - 14 

Borovice 13 - 14 

Brikety z dřev. odpadu 18 - 19 

Palivové dřevo 14 - 15 
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Tabulka č. 17 – Srovnání výhřevnosti automobilových paliv s pyrolýznim olejem 

Produkty Výhřevnost [MJ/kg
-1

] 

Motorové oleje 44 - 46 

43,5 Benzin 43 – 45 

Nafta 42 - 46 

 

Tabulka č. 18 – Srovnání výhřevnosti pevných paliv a zemního plynu s pyrolýznim olejem 

Produkty Výhřevnost [MJ/kg
-1

] 

Černé uhlí 18 – 30 

43,5 

Hnědé uhlí 12 – 17 

Brikety z hnědého uhlí 18 – 20 

Zemní plyn 33 – 34 MJ / m
3
 

Koks 25 - 30 

 

  Jako je vidět z tabulky č. 15, kde uvádím srovnání s vytříděným komunálním 

odpadem, jako jsou plasty, PVC, papír nebo pneumatiky a pryţ, výhřevnost pyrolýzního 

oleje je vyšší, neţ zmiňované odpady. Tedy pyrolýzni olej jako náhrada paliva za 

vytříděny komunální odpad je vhodný a můţe se pouţít. Dále v tabulce č. 16 je uváděno 

srovnání s dřevěným odpadem, jako jsou brikety, dřevní štěpka, palivové dřevo, buk nebo 

dub. Výhřevnost pyrolýzního oleje je aţ dvojnásobně vyšší jako uvedené výhřevnosti 

daných vybraných druhů dřeva. Samozřejmě závisí na tom, kolik vlhkosti dřevo obsahuje. 

Takţe pyrolýzni olej jako palivo je vhodnější jako vybrané druhy dřeva.  V tabulce č. 17 je 

srovnání s automobilovými palivy. Protoţe samostatné automobilové paliva mají vysokou 

výhřevnost, je lepší, kdyţ se samostatný pyrolýzni olej bude míchat s těmito palivy a 

následně pouţívat jako alternativní palivo pro motory. Výhřevnost je srovnatelná 

s automobilovými palivy.  

  V poslední tabulce srovnávám pyrolýzni olej s pevnými palivy, které se běţně 

pouţívají v domácnostech na vytápění. Pyrolýzni olej má vyšší výhřevnost jako tyto paliva 

a bude tedy vhodnější na vytápění s niţším vznikem škodlivých emisi, které vznikají při 

nedokonalém spalování. Je ale třeba speciálních kotlů na kapalná paliva. Jinak vyuţití 

pyrolýznich olejů jako paliva má určitě vyuţití, či uţ v průmyslu nebo v domácnostech. 

Palivo má vysokou výhřevnost a je teda vhodné ho pouţit na topení, nebo v průmyslu 

k získávání chemických látek.  
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7. Závěr 
 

 

  V diplomové práci jsem se zabýval moţnostmi vyuţití produktů po pyrolýznim  

zpracováním různých druhů odpadů. V první kapitole jsem se zabýval samotnou  

pyrolýzou a její charakteristikou. Dále jsem srovnával pyrolýzu se spalováním.  

Jelikoţ při spalování je třeba oxidační medium jedná se o jinou technologii  

pouţívanou pro zneškodňování odpadů. Další důleţitý rozdíl mezi spalováním a  

pyrolýzou jsou druhy produktu vzniklé po proběhnutí procesu  

odstranění. Kým u klasického spalování vzniká obvykle struska, popel, popílek  

a škvára je jejich moţnost vyuţití podmíněna neměnným sloţením vsázky a technologie  

spálení, protoţe výsledné vlastnosti produktu spálení se mohou měnit. Tým  

pádem při vyuţití např. strusky nebo popílku jako přídavku do betonu můţe,  

nepříznivě ovlivnit jeho výsledné vlastnosti jako např.. pevnost v tahu,  

tlaku nebo odolnost vůči povětrnostním podmínkám. U pyrolýzy musí byt  

vsázka homogenní, a tedy její sloţení se nemění. Výsledné produkty pyrolýzy se  

mění v závislosti na čase, délce pobytu v reakční komoře a pracovní  

teplotě. Pokud zůstává spalovány produkt v komoře delší čas, vzniká větší  

mnoţství pyrolýzního plynu, pokud kratší dobu (rychlá pyrolýza) vzniká větší  

mnoţství pyrolýzního oleje.  

  Další zásadní rozdíl je v tvorbě znečišťujících látek vypouštějících  

do ovzduší. Spalovny znečišťuje ovzduší v mnohem větším měřítku jako  

pyrolýza. Je to způsobeno převáţně tím, ţe při spalování je nutná přítomnost jiţ  

zmíněných oxidačních médií, ktere spolu se spalováním odpadů vytvářejí  

znečišťující sloučeniny (dioxiny). U pyrolýzy, která probíhá při niţších  

teplotách, nedochází ke vzniku PCB, dioxinů a furanů.  

  V současnosti se ve světě začínají vyuţívat ve větší míře pyrolýzy.  

Produkty po pyrolýze se upravují a vyuţívají se na různé účely, např. olej se  

upravuje a pouţívá se jako palivo pro kogenerační jednotky. Nejpouţívanějším  

systémy na pyrolýzu jsou systém Babcovo, systém RCP, technologie S-B-V, v USA se  

vyuţívá pyrolýzni reaktor VORTEX. Můţe se vyuţívat systém rychlé nebo  

pomalé pyrolýzy a vakuová pyrolýza. Pomalá pyrolýza nebo karbonizace se  
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vyuţívá hlavně, pokud chceme získat dřevěné uhlí. Rychlá pyrolýza se vyuţívá  

na získávání produktů s vyšší energetickou úrovní s vyšší výhřevností.  

  Vyuţívání biomasy pro energetické účely má kladný vliv na ţivotním prostředí,  

vykazuje nulový emisní faktor a je dotovaný z EU.  

  VŠB-TUO se podílela na projektu EnviCrack, který má slouţit na sníţení  

mnoţství odpadu a zároveň vzniklý plyn po dalších úpravách  

vyuţívat pro energetické účely. Tento projekt je velmi výhodný, protoţe  

nedochází ke vzniku škodlivých emisí, je energeticky nezávislí, vhodný pro  

univerzální odpady, je to technologie bez zápachu a je moţnost spalovat i nebezpečné  

odpady.  

  Při pyrolýze je moţné spalovat různé druhy odpadů, avšak vsázka musí  

být homogenní. Druh vsázky ovlivňuje výsledné mnoţství a kvalitu pyrolýzního  

oleje. Největší mnoţství oleje získáme při zpracování dřevní biomasy. Podle  

druhu odpadu na spálení je také rozdílná kvalita, mnoţství a druh  

vzniklého produktu.  

  Nejčastěji je pyrolýza vyuţívaná na zpracování biomasy (dřevo,  

piliny, energetické rostliny, zemědělské produkty). Dále mohou být také  

vyuţívány odpady jako kaly z ČOV, nebezpečně kaly vytříděné druhy  

komunálního odpadu, různé druhy olejů a v poslední době je velmi vyuţívaná pyrolýza na 

staré vyřazené pneumatiky. Z pneumatik se při vhodných podmínkách můţe získávat aţ 

50% oleje, které můţou být vyuţívány jako palivo nebo zdroj chemických látek.  

  Vzniklé produkty závisí na teplotě a na délce pobytu v komoře.  

Vznikají primární a sekundární produkty. Primárné produkty se mohou přímo  

vyuţívat nebo se mohou po další úpravě přeměnit na kvalitnější a cennější  

paliva. Konečný produkt pyrolýzy je pyrolýzni koks, který se nejčastěji vyuţívá v  

metalurgii. Tento produkt obsahuje zůstatkovou vodu, která se musí oddělovat. Po  

oddělení vody je potřeba tento koks tepelně upravit. Tento produkt se můţe  

vyuţívat na výrobu náplni tonerů, jako sorbenty ropných látek, nebo po  

smíchání s vodou jako palivo. Vzniklé pyrolýzni plyn se můţe pouţívat jako  

pohon kogeneračních jednotek, motorů, ale je třeba jej upravovat, protoţe  

obsahuje vysoké mnoţství H2. Po chemické reakci můţe vznikat alkoholové  

palivo, čpavek a metanol. 
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  V experimentální části jsem zjistil výhřevnost pyrolýzního oleje a porovnával ji s 

vybranými druhy paliv, vytříděným komunálním odpadem, dřevným odpadem a pevnými 

palivy. Jednotlivá srovnání jsou uvedené v tabulkách. V tabulce č. 15 je porovnání 

výhřevnosti vytříděných sloţek komunálního odpadu s pyrolýznim olejem, tabulka č. 16 

uvádí srovnání s dřevním odpadem. V tabulce č. 17 je porovnání s automobilovými palivy 

a v poslední tabulce je srovnání s běţnými topnými tuhými palivy, jako je černé, hnědé 

uhlí, uhelné brikety nebo zemní plyn. Samotné porovnání a zhodnocení výhřevnosti je 

uveden v kapitole č. 6 zhodnocení výhřevnosti produktu. 
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