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ABSTRAKT 

Disertační práce je zaměřena na ověření moţnosti vyuţití pyrolýzy při nakládání 

s komunálním odpadem a s kaly z čistíren odpadních vod. Vzhledem k nutnosti sniţovat 

mnoţství biologicky rozloţitelných odpadů ukládaných na skládky, je pro oba zvolené 

druhy odpadů třeba hledat moţnosti jejich vyuţití.  

V práci jsou prezentovány výsledky laboratorních testů pyrolýzy směsného komunálního 

odpadu a kalů z čistíren odpadních vod na dvou různých zařízeních. Pro pyrolýzu 

komunálního odpadu byly připraveny vzorky o třech úrovních vlhkosti – 0 %, 30 % a 65 

%. 65 %-ní vlhkost představuje standardní podmínky v surovém komunálním odpadu 

přiváţeném na skládku. Vzorky komunálního odpadu byly pyrolyzovány při rychlosti 

ohřevu 3,47 °C/min po dobu tří hodin. Po dosaţení konečné teploty 650 °C byl materiál 

pyrolyzován ještě jednu hodinu. Po provedení testů pyrolýzy byly provedeny analýzy 

získaných produktů a vyhodnocení těchto výsledků. Pyrolýzou sušiny směsného 

komunálního odpadu vzniká přibliţně stejné mnoţství organické fáze, pevného zbytku i 

plynné sloţky. Při pyrolýze směsného komunálního odpadu s vyšší vlhkostí se podíl 

plynné sloţky vzhledem k organické a pevné fázi mírně zvyšuje. Pyrolýzou pevného 

komunálního odpadu vznikal plyn obsahující především CO2 (25-59 hm. %), plynné 

uhlovodíky CxHy (25-58 hm. %), CH4 (6-11), CO (4,35-8,61 hm. %) a H2 (0,65-0,86 

hm. %). Koncentrace uhlovodíků a CH4 uvolněných ze sušiny komunálního odpadu klesá 

aţ pod 50 % původní hodnoty při obsahu vlhkosti 65% a naopak vzrůstá podíl CO2 o více 

neţ 50 %. Výsledky analýz pyrolytického koksu ukázaly, ţe čím je větší obsah vlhkosti ve 

výchozím vzorku směsného komunálního odpadu, tím více popela obsahuje pyrolytický 

koks. Naopak, obsah uhlíku, vodíku a dusíku se vzrůstající vlhkostí komunálního odpadu 

klesá. S poklesem obsahu uhlíku klesá také výhřevnost pyrolytického koksu. Kapalná 

organická fáze má charakter vosků a vysokou výhřevnost okolo 40 MJ/kg, která je 

nezávislá na teplotě. Z výsledků vyplývá, ţe z hlediska vyuţití pyrolýzních produktů je 

výhodnější separace a oddělená pyrolýza biologické a plastové frakce odpadů.  

Pro laboratorní pyrolýzu kalů bylo vyuţito menší zařízení a výzkum byl zaměřen na vliv 

vlhkosti a hygienizace kalu na výtěţnost a sloţení pyrolytického plynu. Pyrolyzován byl 

vápněný a nevápněný kal z ÚČOV Ostrava a nevápněný kal z ČOV Sviadnov. Testy 

pyrolýzy byly prováděny se sušinou kalů a s kaly z ÚČOV Ostrava o přirozené vlhkosti 

(cca 70 %). Sušina byla pyrolyzována aţ do teploty 850 °C, ta byla udrţována ještě dvě 

hodiny po dosaţení této hodnoty. Konečná teplota pyrolýzy vlhkých kalů byla 750 °C, jako 

inertní plyn byl pouţit dusík, průtok byl nastaven na 25 ml/min. Koncentrace H2, CO2, CO, 

a CH4 byly měřeny kontinuálně v průběhu pyrolýzy v 3-5-ti minutových intervalech. Plyny 

se během pyrolýzy uvolňovaly v pořadí CO2, H2, CH4 a CO. Bylo zjištěno, ţe vlivem 

vlhkosti obsaţené v pyrolyzovaném kalu dochází ke zplyňovacím reakcím. Sekundární 

reakce zplyňování koksu vodní parou z vlhkosti materiálu ale musí být podpořeny 

výrazným prodlouţení doby setrvání produktů v pyrolýzní komoře. Dále bylo prokázáno, 

ţe obsah CaO v pyrolyzovaných kalech zvyšuje jeho reaktivitu, podporuje krakování 

těkavých organických látek, je aktivní zvláště při štěpení kyslíkatých funkčních skupin za 

vzniku oxidu uhličitého. V důsledku vyššího mnoţství vznikajícího CO2, vzniká 

v pyrolyzním procesu vápněného kalu i větší mnoţství CH4 a CO. 

 

Klíčová slova: pyrolýza, směsný komunální odpad, kaly z ČOV, pyrolytický plyn, 

pyrolytická kapalina, pyrolytický koks 



 

ABSTRACT 

The dissertation work is focused on verification of pyrolysis utilisation as a possibility of 

municipal solid waste and sewage sludge disposal. With respect to required reduction of 

biodegradable waste deposited in landfills is necessary to explore feasible utilisation of 

these wastes. 

The results of municipal solid waste and sewage sludge laboratory pyrolysis are presented 

in this work. Three samples with different moisture content (0 %, 30 % and 65 %) of 

municipal solid waste was prepared for tests. 65 % moisture content represents standard 

conditions of raw municipal waste in landfill. The samples was pyrolysed for three hours 

with heating rate 3,47 °C/min and the material was pyrolysed for another one hour after 

reaching 650 °C. The pyrolysis products was then analysed and the results was evaluated. 

Pyrolysis of dry municipal solid waste produces approximately same amount of organics, 

gas and solid residue. Increasing the moisture content results in higher yield of pyrolytic 

gas in relation to pyrolytic oil and char. Pyrolytic gas from municipal solid waste consists 

of CO2 (25-59 hm. %), hydrocarbon gases CxHy (25-58 hm. %), CH4 (6-11), CO (4,35-8,61 

hm. %) a H2 (0,65-0,86 hm. %). The concentration of CH4 released from municipal solid 

waste with 65 % moisture content decreased more than 50 % relative to the dry matter, 

concentration of CO2 increased more than 50 %. The analysis shows that higher the sample 

moisture content higher the ash content in pyrolytic char. Reversely the content of carbon, 

hydrogen and nitrogen in char decreased with higher moisture. Also heating value 

decreased. Liquid organic fraction has a wax character. The results show that the 

separation and segregate pyrolysis of bio and plastic wastes is preferable in term of 

pyrolysis products utilisation 

The pyrolysis of sewage sludge was held in smaller apparatus and the research was 

concerned in the influence of sludge moisture and hygienisation on the gas yield and 

composition. Sludge without liming and limed sludge from the Central Wastewater 

Treatment Plant in Ostrava and sludge from the Wastewater Treatment Plant in Sviadnov 

was pyrolysed. The tests were carried out with dry sludge and with wet sludge from the 

Central Wastewater Treatment Plant in Ostrava (natural moisture content cca. 70 %). The 

final temperature of the pyrolytic process of dry sludge was 850 °C, and this temperature 

was maintained for two hours after reaching this value. Final temperature of pyrolysis of 

wet sludge was 750 °C. The pyrolysis was realised in a nitrogen atmosphere and the flow 

rate of nitrogen was set at 25 ml/min. The concentration of H2, CO2, CO, a CH4 were 

determined at intervals of 3-5 minutes. The release of gases during pyrolysis was in the 

sequence of CO2, H2, CH4 and CO. It was found that sample moisture results in 

gasification reaction. Secondary reactions of char gasification have to be promoted by 

accentuated residence time prolonging. The content of CaO in sludge increases their 

reactivity during pyrolysis; it supports cracking of volatile organic compounds. CaO is 

active especially in the splitting of oxygen-containing functional groups and the production 

of carbon dioxide. As a consequence of a higher amount of CO2, higher amounts of CH4 

and CO are formed in the pyrolytic process of limed sludge. 

 

Key words: pyrolysis, municipal solid waste, sewage sludges, pyrolytic gas, pyrolytic 

liquid, pyrolytic char 
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1. Úvod 

Vlivem ekonomického růstu se stále zvyšuje spotřeba zdrojů látek a energií, a s tím souvisí 

také stále vyšší produkce odpadů. Dle Evropské agentury pro ţivotní prostředí bylo 

v členských státech EU v roce 2008 vyprodukováno celkem 5,3 tun odpadu na osobu 

(internet 1). Přítomnost odpadů negativně působí na ţivotní prostředí emisemi do všech 

jeho sloţek, proto je třeba předcházet jejich vzniku a způsob nakládání s nimi by měl být 

volen tak, aby byly nepříznivé účinky minimalizovány. Efektivní materiálové nebo 

energetické vyuţití odpadů umoţňuje nejen chránit ţivotní prostředí likvidací odpadů, ale 

také úsporou surovin a zdrojů, které by jinak byly pouţity.  

Platná legislativa Evropské Unie a tedy i České Republiky stanovuje hierarchii nakládání 

s odpady. Základními právními předpisy Evropské unie v této oblasti jsou směrnice Rady 

75/442/EHS o odpadech a směrnice Rady 91/156/EHS, kterou se doplňuje směrnice Rady 

75/442/EHS o odpadech. Dle těchto dokumentů jsou členské státy povinny zajistit, aby 

došlo za prvé k předcházení a omezování vzniku odpadů a jejich škodlivosti, za druhé k 

vyuţití odpadů prostřednictvím recyklace, opětovného pouţití, regenerace nebo kaţdé jiné 

činnosti zaměřené na získávání druhotných surovin nebo pouţívání odpadů jako zdroje 

energie. 

Zákon o odpadech stanovuje v § 11 přednostní vyuţívání odpadu. Podle tohoto má kaţdý 

při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem 

zajistit přednostně vyuţití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové vyuţití odpadů má 

přednost před jiným vyuţitím odpadů. Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění 

odpadů má vţdy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější 

k ţivotnímu prostředí. Uloţením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u 

nichţ jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro ţivotní 

prostředí nebo riziko pro lidské zdraví.  

Evropská agentura pro ţivotní prostředí dále uvádí, ţe pevný komunální odpad tvoří 10 % 

z celkového mnoţství produkovaných odpadů v EU. Převáţná část (40 %) komunálního 

odpadu je stále ukládána na skládky. Podle směrnice Rady 99/31/ES o skládkách odpadů 

měla do roku 2010 Česká republika sníţit mnoţství biologicky rozloţitelných komunálních 

odpadů, ukládaných na skládky, na 75 % mnoţství vyprodukovaného v roce 1995. Do 

roku 2013 musí dokonce dojít ke sníţení na 50 % a v roce 2020 na 35 % základu roku 

1995.   

Výše uvedené poţadavky jsou v České republice plněny jen z části, vyuţitelné sloţky 

komunálních odpadů jako plasty, papír, sklo apod. jsou tříděny a recyklovány. Zbytek po 

vytřídění je však stále skládkován. Dle Hodnotící zprávy o plnění Plánu odpadového 

hospodářství ČR za rok 2008 tento cíl sníţit mnoţství biologicky rozloţitelných 

komunálních odpadů ukládaných na skládky dle směrnice 99/31/ES není plněn. Tato 

zpráva dále uvádí, ţe energetické vyuţívání odpadů se podílí na celkovém vyuţívání zcela 

nevýznamně, a to 2,5 % v roce 2005 a 2,3 % v roce 2008. (internet 2) 

Z výše uvedených poţadavků vyplývá potřeba hledat nové způsoby vyuţívání odpadů a 

zlepšovat stávající technologické postupy, které je moţné aplikovat pro materiálové nebo 

energetické vyuţívání odpadů. Jednou z těchto moţností je pyrolýza. Technologii pyrolýzy 

lze označit jako materiálově-energetické vyuţití odpadů v závislosti na konečném vyuţití 

pyrolýzních produktů. 
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2. Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce bylo ověření moţnosti vyuţití pyrolýzy při nakládání s komunálním 

odpadem a s kaly z čistíren odpadních vod.  

Pro dosaţení cíle doktorské práce jsem se zaměřila na: 

 Sestavení a zprovoznění laboratorní pyrolýzy s vyuţitím zařízení firmy Paar 

v podmínkách VŠB – TU Ostrava (ENET) pro výzkum optimální produkce plynů 

z hlediska jeho energetického vyuţití.  

 Vyuţití podobného systému laboratorní pyrolýzy v laboratořích SIU Carbondale, 

USA – mezilaboratorní verifikace dosaţených výsledků (zaměřeno na plynné 

produkty).  

 Vyuţití „poloprovozní pyrolýzy“ ve VÚHU k pyrolýze komunálního odpadu 

s posouzením vyuţitelnosti jednotlivých produktů pyrolýzy (plyny, pyrolytický 

koks a pyrolytická kapalina). 

 Výzkum moţností pouţití pyrolýzy pro kaly z čistíren odpadních vod. Vliv vlhkosti 

na výtěţnost produktů pyrolýzy. Vliv hygienizace (přídavku nehašeného vápna) na 

výtěţnost a sloţení produktů pyrolýzy.      

3. Pyrolýza 

Pyrolýza se vyuţívá pro produkci široké škály paliv, rozpouštědel, chemikálií a dalších 

produktů. Zpracování odpadů pyrolýzou můţe být tedy povaţováno jak za materiálové tak 

za energetické vyuţití odpadů v závislosti na konečném pouţití produktů pyrolýzy. 

3.1. Princip technologie 
Pyrolýza je fyzikálně-chemický děj, kdy je na vstupní materiál působeno teplotou, která 

přesahuje mez jeho chemické stability. Je to termický proces, při němţ dochází k 

termickému rozkladu organických sloţek materiálu za nepřístupu oxidačního činidla 

(kyslík, vzduch, atd.). Jedná se o proces štěpení makromolekulárních sloučenin aţ na stálé 

nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. V první fázi procesu dochází k sušení, 

fyzikálnímu odštěpení vody, tedy k tvorbě vodní páry. Další fází je tzv. suchá destilace, 

kdy se z vysokomolekulárních organických látek odštěpují boční řetězce, vznikají 

jednodušší plynné a kapalné organické produkty a tvoří se pevný uhlíkatý zbytek. Ve třetí 

fázi procesu se produkty suché destilace dále štěpí a z organických látek vznikají stabilní 

plyny (např. H2, CO2, CO, CH4). Konečnými produkty pyrolýzy tedy jsou: pyrolytický 

plyn, pyrolytický olej, který vzniká kondenzací par organických látek, a pyrolytický koks 

(Staf M. 2005). Prchavé látky a plyny uvolněné ze vstupního materiálu rozkladnými 

reakcemi na počátku procesu mohou dále reagovat se vznikajícím pyrolytickým koksem. 

Tyto sekundární reakce vedou k přerozdělení fází produktů a změně jejich vlastností (Babu 

B. V. and Chaurasia, A. S 2004). 

3.2. Technologické parametry ovlivňující výtěžnost procesu pyrolýzy 
Pyrolýza je velmi komplexní proces zahrnující mnoho sousledných a vzájemně si 

konkurujících paralelních reakcí, průběh těchto reakcí, a tím i výsledné produkty lze 

ovlivnit řadou parametrů. Na sloţení a vzájemný poměr produktů pyrolýzy má proto vliv 
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mnoho faktorů. Sloţení pyrolýzních produktů závisí v první řadě na sloţení vstupního 

materiálu, poměru organické a anorganické sloţky (Harder M. K. et al. 2007), vlhkosti 

materiálu, mnoţství a velikosti částic vstupního materiálu (Di Blasi C. 2008). Výtěţnost 

jednotlivých frakcí (kapalná, plynná a pevná fáze) je dále ovlivněna konečnou teplotou 

pyrolýzního procesu (Phan A. N. et al. 2008), rychlostí ohřevu (Bellais M. 2007), 

pouţitým nosným plynem (Barbooti M. M. et al. 2004), dobou zdrţení plynných produktů 

v pyrolýzní komoře (Islam, M. R. et al. 2008), tlakem (Bellais M. 2007) a konstrukčním 

provedením pyrolýzního zařízení (Arabiourrutia M. et al. 2007). Výtěţnost i vlastnosti 

produktů pyrolýzy můţe významně ovlivnit také přítomnost katalyzátoru a poměr 

materiál/katalyzátor (Boxiong S. 2007).  

Vzhledem k velké proměnlivosti výše uvedených parametrů musí být celý proces pyrolýzy 

navrţen tak, aby vycházel z konečného vyuţití pyrolýzních produktů. 

4. Metodický postup 

Pro zpracování doktorské práce jsem zvolila následující postup: 

- Provedla jsem literární rešerši. Rešerše byla zaměřena na pyrolýzu komponent 

dominujících v komunálním odpadu. Je zde vysvětlen mechanismus tepelné 

degradace jednotlivých materiálů a vznik pyrolýzních produktů. V první části 

rešerše se zabývám pyrolýzou celulózy, hemicelulózy a ligninu, které tvoří základní 

stavební jednotky biomasy. Následující kapitola popisuje pyrolýzu BRKO. Druhá 

část je věnována pyrolýze syntetických sloţek odpadů, nejprve jednotlivých druhů 

plastů a pak jejich směsí. Navazuje kapitola, která shrnuje pyrolýzu komunálního 

odpadu, tedy společnou pyrolýzu přírodních a syntetických sloţek. 

- Sestavila jsem aparaturu pro laboratorní pyrolýzu na VŠB – TU Ostrava, která 

slouţí pro výzkum optimalizace procesu pyrolýzy se zaměřením především na 

energetické vyuţití plynů.  

- V průběhu tvorby disertační práce jsem několikrát navštívila laboratoře Southern 

Illinois University Carbondale v USA, kde mi bylo umoţněno pouţít podobné 

laboratorní zařízení pro pyrolýzu vlastních vzorků kalů z čistíren odpadních vod. 

Výsledky těchto měření jsou také prezentovány v této práci.  

- Dalším krokem byla volba materiálů, příprava vzorků a stanovení procesních 

podmínek pro pyrolýzní testy. Na základě informací vyplývajících z provedené 

rešerše byl vybrán směsný komunální odpad a kaly z čistíren odpadních vod. 

Vzhledem k nutnosti sniţovat mnoţství biologicky rozloţitelných odpadů 

ukládaných na skládky, pro oba zvolené druhy odpadů je třeba hledat moţnosti 

jejich vyuţití. Procesní podmínky byly zvoleny podle moţností pouţitých 

pyrolýzních zařízení a s ohledem na návaznost k projektům, v jejichţ rámci tato 

práce vznikla. 

- Pro pilotní testy pyrolýzy komunálního odpadu bylo pouţito zařízení na VÚHU, 

Most. Laboratorní zařízení na VŠB a SIU jsou konstruována na malou naváţku 

pyrolyzovaného materiálu a jsou zaměřena především na analýzu plynných 

produktů. V případě komunálního odpadu muselo být pouţito zařízení, které 

umoţnilo pyrolýzu dostatečně reprezentativního vzorku, tedy větší naváţku. 
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- Po provedení testů pyrolýzy byly provedeny analýzy získaných produktů a 

vyhodnocení těchto výsledků. Na základě toho byly navrţeny moţné alternativy 

vyuţití zkoumaných odpadů pyrolýzou a poskytnuty náměty pro další výzkum 

v této oblasti. Vzhledem k uţitému zařízení byl výzkum pyrolýzy kalů zaměřen na 

plynné produkty. Uţití většího zařízení při pyrolýze komunálního odpadu mi 

umoţnilo se zaměřit také na kapalné a pevné produkty pyrolýzy.  

5. Pyrolýza směsného komunálního odpadu 

Ve spolupráci se Skládkou Frýdek-Místek, a.s. byly ve dnech 6. aţ 12. 3. 2010 odebrány 

110 litrové kontejnery pro přípravu reprezentativního vzorku. Komunální odpad byl 

odebrán v obcích: Dobrá, Morávka, Sviadnov, Raškovice, Hukvaldy a Janovice (obce do 

2000 EO). Odpad byl vysušen, bylo vyloučeno sklo, kovy a částečně inertní materiál – cca 

50 %. Ostatní sloţky byly podrceny a znova smíchány. Pro pyrolýzu byly připraveny 

vzorky odpadu o vlhkosti 0 %, 30 % a 65 %. Pro kaţdou úroveň vlhkosti byl sušený 

materiál smísen s odpovídajícím mnoţstvím vody. Tento vzorek byl homogenizován 

v mísiči Eirich R-06 při otáčkách segmentu 1500 ot./min, otáčkách nádoby 40 ot./min, po 

dobu 2 minut. 

Laboratorní testy pyrolýzy směsného komunálního odpadu byly provedeny v laboratořích  

AZL-LPOV Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. Pyrolyzovány byly vzorky materiálu 

o hmotnosti 250 g při vlhkosti 0 %, 400 g při vlhkosti 30 % a 786 g při vlhkosti 65 %, to 

odpovídá přibliţně stejné hmotnosti sušiny. 65 %-ní vlhkost většinou simuluje standardní 

podmínky v surovém komunálním odpadu přiváţeném na skládku. Experiment byl pro 

kaţdou úroveň vlhkosti proveden dvakrát. Všechny vzorky byly pyrolyzovány s pouţitím 

stejného teplotního programu. Tento program je graficky znázorněn na obrázku 1: 

 
Obrázek 1: Teplotní program pro pyrolýzu komunálního odpadu 

 

V následující tabulce 1 jsou uvedeny průměrné hodnoty výtěţnosti jednotlivých produktů 

pyrolýzy získaných z experimentů. 

Tabulka 1: Výtěžnost (hm. %) jednotlivých produktů pyrolýzy v závislosti na vlhkosti 

 

Vlhkost 0% Vlhkost 30% Vlhkost 65% 

Pevný zbytek 26,39 17,81 8,6 

Voda 17,72 40,52 69,32 

Kap. org. fáze 28,67 17,93 8,4 

Plyn a ztráty 27,22 23,75 13,68 

 

Výtěţnost jednotlivých produktů je závislá na zastoupení jednotlivých sloţek v směsném 

komunálním odpadu. Je zřejmé, ţe výtěţnost jednotlivých produktů směsného 

komunálního odpadu Frýdek-Místek odpovídá poměru lignocelulozového materiálu/plast.  

SP. 1 tl. 2 
stoupání 3,47°C/min 

25°C 650°C 
            3.hod.00min 1 hod.0min                 chlazení 
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Z následujícího obrázku 2 je zřejmé, ţe při pyrolýze sušiny směsného komunálního odpadu 

jsou přibliţně stejně zastoupeny organická fáze, pevný zbytek i plynná sloţka. Při pyrolýze 

směsného komunálního odpadu s vyšší vlhkostí (30 a 65 %) se podíl plynné sloţky 

vzhledem k organické a pevné fázi mírně zvyšuje.  

    

Obrázek 2: Výtěžnost produktů pyrolýzy 

 

Voda při pyrolýze vzniká z části z vlhkosti obsaţené ve vstupním materiálu a z části 

pyrolýzními reakcemi. (Demirbas A. 2004b) Aby byl patrnější vliv vlhkosti na poměr 

organické fáze, pevného zbytku a plynné sloţky vzniklých pyrolýzou směsného 

komunálního odpadu, pro data uvedená v tabulce 2 a znázorněná na obrázku 3 nebyla mezi 

produkty pyrolýzy zahrnuta voda pocházející z vlhkosti materiálu, pouze voda vzniklá 

chemickými reakcemi v průběhu pyrolýzy ze sušiny materiálu. V tabulce 2 je moţné vidět, 

ţe mnoţství vody vzniklé pyrolýzou vzorků s obsahem vlhkosti je nepatně menší (cca o 

3%) neţ mnoţství, které odpovídá vodě vzniklé pyrolýzou sušiny navýšené o odpovídající 

mnoţství vody, které bylo k suchému vzorku přidáno před pyrolýzou. Z toho lze usuzovat, 

ţe vodní pára uvolněná při pyrolýze vstupuje do pyrolýzního procesu, její část je v průběhu 

procesu spotřebována, avšak jen velmi málo. 

Tabulka 2: Výtěžnost (hm. %) produktů pyrolýzy bez vody vzniklé obsahem vlhkosti 

 

Vlhkost 0% Vlhkost 30% Vlhkost 65% 

Pevný zbytek 26,39 24,82 24,28 

Voda 17,72 14,57 14,90 

Kap. org. fáze 28,67 25,00 21,72 

Plyn a ztráty 27,22 35,61 39,10 
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Obrázek 3: Výtěžnost produktů pyrolýzy bez vody vzniklé obsahem vlhkosti 

 

Z výsledků plyne, ţe pokud tedy není mezi produkty pyrolýzy zahrnuta voda pocházející 

z vlhkosti materiálu, pak při zvyšování vlhkosti ve vzorku směsného komunálního odpadu 

roste výtěţnost pyrolytického plynu, zatímco výtěţnost kapalné organické fáze a pevného 

pyrolytického zbytku klesá. Zvýšením vlhkosti vzorku z 0 % na 65 % se zvýší produkce 

plynu o 11,88 %.  

5.1. Analýza plynů 
Pyrolýzou pevného komunálního odpadu vznikají především tyto plyny: H2, CO, CO2, 

CH4, C2H4, C2H6 a C3H8 (Buah W. K. et al. 2007). Při kaţdém pyrolýzním testu při teplotě 

510 °C uvnitř retorty byly odebírány vzorky plynů, které byly následně analyzovány 

metodou plynové chromatografie. Průměrné výsledky pro kaţdou úroveň vlhkosti jsou 

uvedeny v tabulce 3.  

Tabulka 3: Koncentrace pyrolýzních plynů (% objemová) 

 

Vlhkost 0 % Vlhkost 30 % Vlhkost 65 % 

H2 9,29 10,64 13,20 

O2 0,09 0,35 0,06 

N2 1,78 2,80 2,55 

CH4 19,77 13,76 11,77 

CO 4,42 8,05 9,44 

CO2 16,18 34,50 40,84 

CxHy 48,47 30,00 22,21 

 

Z výsledků uvedených v tabulce 3 a na obrázku 4 je zřejmé, ţe vlhkost ovlivňuje i 

koncentraci plynů. Nejvýznamnější je změna v koncentraci uhlovodíků a metanu, kdy 

koncentrace uhlovodíků a CH4 uvolněných ze sušiny komunálního odpadu klesá aţ pod 50 

% původní hodnoty při obsahu vlhkosti 65% a naopak vzrůstá podíl CO2 o více neţ 50 %.   
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Obrázek 4: Koncentrace pyrolýzních plynů (% objemová) v závislosti na vlhkosti vzorku 

 

V následující tabulce 4 jsou uvedeny koncentrace plynů uvolněných při pyrolýze 

vztaţených k hmotnosti sušiny vzorků. Hodnota wi tedy vyjadřuje hmotnost jednotlivých 

sloţek plynu (v kg), která vznikne pyrolýzou 100 kg SKO o odpovídající vlhkosti. 

Tabulka 4: Koncentrace pyrolýzních plynů (objemová %, hmotnostní %, % vztažená k hmotnosti sušiny) 

  Vlhkost 0 % Vlhkost 30 % Vlhkost 65 % 

  Obj. %  Hm. %  wi % Obj. % Hm. %  wi % 0bj. % Hm. % wi % 

H2 9,29 0,65 0,18 10,64 0,70 0,25 13,20 0,86 0,34 

O2 0,09 0,10 0,03 0,35 0,37 0,13 0,06 0,06 0,025 

N2 1,78 0,88 0,24 2,80 1,28 0,46 2,55 1,16 0,455 

CH4 19,77 11,11 3,03 13,76 7,21 2,57 11,77 6,14 2,4 

CO 4,42 4,35 1,18 8,05 7,38 2,63 9,44 8,61 3,368 

CO2 16,18 25,01 6,81 34,50 49,69 17,69 40,84 58,56 22,9 

CxHy 48,47 57,90 15,76 30,00 33,39 11,89 22,21 24,61 9,621 

 

Porovnáme-li sloţení plynu vzniklého pyrolýzou sušiny SKO a pyrolýzou biomasy 

v odpovídajícím rozmezí teplot např. podle Lee at al. (2007), vzniká výrazně více plynných 

uhlovodíků a méně vodíku a oxidu uhelnatého. Z toho lze usuzovat, ţe pyrolýzou plastů 

obsaţených v SKO vznikají především uhlovodíky. Dále při pyrolýze SKO vzniká 

přibliţně stejné mnoţství oxidu uhličitého. Vznik oxidů při pyrolýze je podmíněn obsahem 

kyslíku ve výchozím materiálu. V molekulách PE a PP kyslík vázán není, proto mnoţství 

vznikajících oxidů, je dáno obsahem biomasy v pyrolyzované směsi. Z výsledku dále 

plyne, ţe při společné pyrolýze plastů a BRKO vzniká větší CO2 a menší mnoţství CO neţ 

kdyby byly pyrolyzovány samostatně. Pravděpodobně dochází ke zplyňování 

pyrolytického koksu oxidem uhličitým (Boudouardova reakce) v menší míře neţ při 

pyrolýze biomasy. 

Pro směsi plynů získané pyrolýzou vzorků směsného komunálního odpadu byly vypočteny 

přibliţné hodnoty výhřevnosti dle vzorce: Q = Σwi·Qi, kde Q je výhřevnost směsi plynů, wi 

je hmotnostní zlomek jednotlivých spalitelných sloţek plynu vztaţený k hmotnosti sušiny 

a Qi je spodní výhřevnost jednotlivých spalitelných sloţek plynů. Orientační výhřevnost 

pyrolytického plynu je 8709,84 kJ·kg
-1

 pro vzorek s 0 % vlhkosti, 6904,64 kJ·kg
-1

 pro 

vzorek 30 % vlhkosti a 5875,95 kJ·kg
-1

 pro vzorek 65 % vlhkosti. 
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Příčinou nárůstu výtěţnosti pyrolytického plynu, zároveň poklesu výtěţnosti kapalné 

organické fáze a pevného pyrolytického zbytku a změny sloţení pyrolytických plynů jsou 

pravděpodobně následující zplyňovací reakce: 

C + H2O  CO + H2          (3) 

Dehty + n1H2O  n2CO2 + n3H2        (4) 

Plynné uhlovodíky + H2O   CO + H2       (5) 

CO + H2O  CO2 + H2         (6)  

CH4 + H2O   CO + 3H2         (7) 

Reakce (3) zplyňování uhlíku, vede k úbytku pyrolytického koksu a reakce (2) 

sekundárního krakování dehtů k úbytku pyrolytického oleje a zároveň k zvýšení produkce 

pyrolytického plynu. Reakce (4) je zároveň příčinou zvýšení koncentrace CO2 a vodíku 

v pyrolytickém plynu. Reakce (5) je pravděpodobně důvodem velkého poklesu 

koncentrace uhlovodíků v pyrolytickém plynu vlivem vlhkosti. Reakce (6) konverze 

vodního plynu je pravděpodobně příčinou zvýšení koncentrace CO2. Reakce (7) má 

za následek niţší koncentraci metanu v pyrolytickém plynu ze vzorku s vlhkostí. Vysoká 

koncentrace CO2 při zvýšení vlhkosti nasvědčuje tomu, ţe při zvolených podmínkách 

experimentů je velká část vodní páry spotřebována reakcí (6). Hlavním důvodem je 

pravděpodobně nízká rychlost ohřevu. 

5.2. Analýza pevného produktu pyrolýzy a vstupního materiálu 
Po kaţdém pyrolýzním testu byl z retorty vyjmut pevný produkt pyrolýzy. Výsledky 

analýz koksu ukazují, ţe čím je větší obsah vlhkosti ve výchozím vzorku směsného 

komunálního odpadu, tím více popela obsahuje pyrolytický koks. Obsah popela se 

v pyrolytickém koksu zvyšuje se vzrůstající vlhkostí komunálního odpadu cca o 1% na 10 

% vlhkosti. Naopak, obsah uhlíku, vodíku a dusíku se vzrůstající vlhkostí komunálního 

odpadu klesá. S poklesem obsahu uhlíku klesá také výhřevnost pyrolytického koksu. 

Metodou laserové difrakce bylo provedeno měření distribuce velikosti částic a specifický 

povrch pyrolytického koksu pro jednotlivé úrovně vlhkosti původního materiálu. Výsledky 

tohoto měření spolu se stanovenými hodnotami jodového absorpčního čísla jsou uvedeny 

v tabulce 5:  

Tabulka 5: Specifický povrch a parametry d(0,1), d(0,5) a d(0,9) pyrolytického koksu z komunálního odpadu 

 Specifický 

povrch (m
2
/g) 

d(0,1) (μm) d(0,5) (μm) d(0,9) (μm) Jodové číslo 

(mg/g) 

Vlhkost 0 % 0,272 12,148 32,706 75,073 84,9 

Vlhkost 30 % 0,247 12,845 33,129 80,595 80,8 

Vlhkost 65 % 0,322 10,088 27,329 64,548 84,8 

 

Na obrázku 5 jsou znázorněny frekvenční a kumulativní křivky částic pyrolytického koksu 

pro všechny stanovené úrovně vlhkosti pyrolyzovaného komunálního odpadu.  

Jak vyplývá z tabulky a obrázku, významnější rozdíl je patrný pro koks z pyrolýzy 

komunálního odpadu o 65 % vlhkosti. Tento koks má nejmenší velikost částic a nejvyšší 

specifický povrch. Důvodem tohoto posunu směrem k niţším hodnotám velikosti částic 
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koksu z pyrolýzy komunálního odpadu o vysoké vlhkosti je pravděpodobně vznik 

tlakového napětí uvnitř materiálu a tím změna vlastností pyrolyzovaného materiálu vlivem 

zvýšeného vypařování vlhkosti a prchavých látek. Ztráta hmotnosti materiálu během 

pyrolýzy vede k fyzikálním změnám struktury materiálu, jako je smršťování, praskání 

povrchu a tvorba trhlin a puklin na povrchu materiálu. Odpařováním většího mnoţství 

vodní páry se vytváří velký vnitřní tlak. Zvýšení hmotnostního toku a tlakový spád pohání 

páry na povrch a velké vnitřní napětí můţe vést k roztrhnutí částečně zpyrolyzované 

částice. Takto se vytvářejí menší částice a zvyšuje se specifický povrch koksu. Vysoký 

obsah vlhkosti také vede ke strmějšímu tepelnému gradientu, dochází k rychlejšímu sdílení 

tepla a to podporuje rychlejší uvolňování prchavých látek a opět ke zvýšení hmotnostního 

toku.  

 

 

Obrázek 5: Frekvenční a kumulativní křivky částic pyrolytického koksu z komunálního odpadu 

 

Metodou RTG fluorescence bylo dále stanoveno prvkové sloţení SKO a pyrolytického 

koksu z SKO. Z těchto dat byl pro jednotlivé prvky vypočten index nabohacení (IN).  
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Z výsledků plyne, ţe pyrolýzou došlo k zakoncentrování prvků do pyrolytického koksu. 

Největší index nabohacení má hliník, vápník, stroncium, fosfor a rubidium. Index 

nabohacení se zvyšuje se zvyšujícím se obsahem vlhkosti v původním materiálu. Jak bylo 

uvedeno výše, se vzrůstající vlhkostí pyrolyzovaného komunálního odpadu se 

v pyrolýzním koksu zvyšuje obsah popela a sniţuje se obsah uhlíku, vodíku a dusíku. 

Úbytkem těchto prvků se zvyšuje podíl, který v koksu zaujímají prvky, jejichţ uvolnění 

z pevného zbytku není podporováno vlhkostí výchozího materiálu.  

Dále byl proveden vodný výluh pyrolytického koksu., sledovány byly hlavní parametry 

v rámci vyhlášky č. 294/2005 Sb, které byly srovnány s neejvýše přípustnými hodnotami 

zkoumaných ukazatelů, kterými se stanoví třídy vyluhovatelnosti pro jednotlivé třídy. 

Výsledky ukazují, ţe koncentrace chloridů převyšuje hodnotu ukazatele pro všechny třídy 

vyluhovatelnosti. Vyhláška č.294/2005 Sb. však ukládá povinnost stanovit hodnotu 

ukazatele RL (rozpuštěné látky) nebo hodnoty koncentrací síranů a chloridů. Pokud je 

stanovena hodnota ukazatele RL, není nutné stanovit hodnoty koncentrací síranů a chloridů 

a naopak. Z pohledu ukazatele RL je moţné pyrolytický koks zařadit do skupiny IIb.I 

podle ostatních sledovaných parametrů (s výjimkou chloridů) by bylo moţné pyrolytický 

koks zařadit nejhůře do třídy vyluhovatelnosti IIb. Vyhláška č.294/2005 Sb. dále uvádí, ţe 

vyjma pH je moţné nejvýše trojnásobné překročení nejvýše přípustných hodnot ukazatelů 

uvedených v této vyhlášce pro příslušné skupiny skládek, pokud jsou splněny všechny 

ostatní poţadavky stanovené v příloze 4 této vyhlášky a při splnění některých dalších 

podmínek uvedených v této vyhlášce. Za těchto podmínek je tedy moţné zařadit 

pyrolytický koks do třídy vyluhovatelnosti IIb, hodnota koncentrace chloridů nebude 

překročena více neţ trojnásobně. 

5.3. Analýza kapalné organická fáze 
Při kaţdém pyrolýzním testu byly vedeny plynné produkty pyrolýzy přes vodní chladič, 

kde kondenzovaly. Zkondenzované látky byly jímány do dělící nálevky, ve které byly 

gravitačně odděleny. Dalšími produkty pyrolýzy komunálního odpadu byly pyrolýzní voda 

a kapalná organická fáze. Vzorek kapalné organické fáze má nízký bod tání a je za 

normální teploty tuhý – má charakter vosků, má vysokou výhřevnost okolo 40 MJ/kg.  

Sloţení kapalné fáze bylo dále analyzováno pomocí infračervené spektroskopie 

s Fourierovou transformací. FTIR scany kapalné organické fáze z pyrolýzy komunálního 

odpadu pro všechny tři úrovně vlhkosti výchozího materiálu jsou uvedeny na následujícím 

obrázku 6: 
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Obrázek 6: FTIR scan kapalné organické fáze z pyrolýzy komunálního odpadu 

 

Píky v rozmezí 3000 – 2800 cm
-1

 reprezentují valenční vibrace C-H vazeb v alifatických 

sloučeninách, to nasvědčuje přítomnosti CH3 (2980 cm
-1

), CH2 (2950 cm
-1

) a CH (2880 

cm
-1

) skupin. Malý pík na vlnočtu 3100 cm
-1

 odpovídá C-H vazbě v aromátech. Z velikosti 

píků je zřejmá alifatická povaha kapaliny. 

Široký a mělký pás v rozmezí 3000-3600 cm
-1

 odpovídá valenčním vibracím O-H skupiny. 

To znamená, ţe v kapalné fázi pyrolytické kapaliny by mohla být přítomna voda, alkoholy, 

fenoly nebo karboxylové kyseliny. Vzhledem k tomu, ţe ve spektru není patrný pík 

v oblasti  1000-1300 cm
-1

, který odpovídá vibracím jednoduché C-O vazby v alkoholech a 

kyselinách, je pravděpodobné, ţe celý pás 3100-3600 cm
-1

 je způsoben obsahem vody 

v pyrolytické kapalině. 

Pík na vlnočtu 1720 cm
-1

 odpovídá valenčním vibracím C=O funkční skupiny, coţ 

nasvědčuje přítomnosti ketonů a aldehydů v pyrolytické kapalině. 

Výskyt valenčních vibrací  C=C vazby v okolí 1650 cm
-1

 a vibrací kolem 910 cm
-1 

nasvědčuje přítomnosti alkenů, které mohou být produktem rozkladu např. polyetylenu 

nebo polypropylenu. Tyto píky mohou zároveň odpovídat dvojné vazbě v aromátech. O 

přítomnost aromátů svědčí také pík v oblasti 730 cm
-1

, který odpovídá vazbám 

v benzenovém kruhu.  

Rozdíly ve spektrech kapalné fáze pro jednotlivé úrovně vlhkosti výchozího materiálu jsou 

především v obsahu vody, pro vzorek kapaliny z 60 %-ní vlhkostí výchozího materiálu je 

patrná vyšší absorbance na vlnočtu 3100-3600 cm
-1

. Patrná je také niţší absorbance CH2 

skupin na vlnočtu 2950 cm
-1

 pro vyšší obsah vlhkosti výchozího materiálu. Čím je 

v původním materiálu vyšší obsah vlhkosti, tím je menší absorbance. Tato skutečnost 
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odpovídá vyšší produkci oxidu uhličitého se zvyšující se vlhkostí pyrolyzovaného 

materiálu. Pravděpodobně tedy uhlovodíky reagují s vodní parou za vzniku oxidu 

uhličitého a zkrácení řetězce uhlovodíků. 

6. Pyrolýza kalů ČOV 

Pro experimenty byly vybrány tři vzorky kalů z čističek splaškových a průmyslových 

odpadních vod. Jedná se o nevápněný kal z Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava-

Přívoz, vápněný kal z Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava-Přívoz. Zde vznikají kaly 

jako odpad mechanicko-biologického čištění odpadních vod na principu nízkozátěţové 

aktivace s nitrifikací, předřazenou denitrifikací a s odvodňováním anaerobně 

stabilizovaného kalu na odstředivkách. Třetím vzorkem byl kal z čistírny odpadních vod 

pro Frýdek-Místek ve Sviadnově, kde je technologie čištění zaloţena na principu 

nízkozátěţové aktivace s nitrifikací, předřazenou denitrifikací a s odvodňováním kalu na 

pásových lisech. 

V roce 2009 byly kaly pro pyrolýzu vysušeny v laboratoři aţ na 100 %-ní sušinu. V roce 

2010 byly pyrolyzovány kaly o přirozené vlhkosti, tak jak byly odebrány na Ústřední 

čistírně odpadních vod. Aby nedošlo ke ztrátě vlhkosti, byly odebrané kaly uzavřeny do 

vakuových sáčků a takto byly dopraveny do laboratoře, kde proběhla pyrolýza. 

6.1. Analýzy sušiny kalů 
Sušina kalu obsahuje 40 - 60 % organických látek, zbytek zaujímá anorganická sloţka.  

Kaly se skládají především ze sloţek biologického původu (nukleové kyseliny, proteiny, 

sacharidy a lipidy) a produktů jejich rozkladu, nerozloţený organický materiál (celulóza, 

lignin), nově vzniklé organické látky huminové kyseliny a fulvokyseliny a anorganické 

látky. Uvedené sloţení také odpovídá FTIR spektru zkoumaných vzorků přítomností 

následujících funkčních skupin: hydroxylové, karboxylové, amidové, alifatické, 

aromatické a metylenové funkční skupiny. Amidová skupina můţe pocházet 

z denaturovaných proteinů. Huminové kyseliny obsahují různé funkční skupiny zahrnující 

karboxylové kyseliny (COOH), fenoly (OH), enoly (OH), alkoholy (OH), chinony, 

laktony, a další.  

Kaly z ÚČOV Ostrava mají vyšší absorpční pás pro OH neţ kale se Sviadnova.  Absorpční 

pás kalu ze Sviadnova je širší a pravděpodobně skrývá ještě aromáty. Další významný 

rozdíl odpovídá silikátům. V kalu ze Sviadnova je patrný také vyšší obsah anorganických 

látek (o 9 %). Kaly ze Sviadnova obsahují vyšší mnoţství fylosilikátů (muskovitu a 

chloritu). Rozdíl mezi vápněným a nevápněným kalem je pouze v přítomnosti skupiny C-N 

v nevápněném kalu.  

Rozdíly mezi chemickými vlastnostmi kalů byly sledovány ještě dalšími metodami.  

Obsahy huminových kyselin (HA) v kalech jsou srovnatelné, liší se obsahem fulvokyselin. 

Kaly z ČOV Sviadnov obsahují méně fulvokyselin. 

Metodou RTG difrakce byly stanoveny nejvýznamnější minerální fáze zastoupené ve 

sledovaných kalech (tabulka 6). Kal z ČOV Sviadnov obsahuje vyšší mnoţství fylosilikátů 

(muskovit a chlorit), kaly z ÚČOV Ostrava obsahují kalcit, vápněný kal obsahuje o cca 4 

% více kalcitu neţ nevápněný kal. Energetické parametry kalů jsou uvedeny v tabulce 7.  
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Tabulka 6: Mineralogické složení kalů se směrodatnou odchylkou 

  nevápněný vápněný Sviadnov 

Amorfní  78,09 ± 2,43 74,50 ± 3,30 83,10 ± 2,25 

Kalcit CaCO3 3,80 ± 0,78 7,02 ± 1,44 0,58 ± 0,51 

Chlorit (Mg6–xAlx)(Si4–xAlx)O10(OH,O)8 1,42 ± 0,72 1,69 ± 0,93 5,02 ± 1,44 

Sádrovec CaSO4.2H2O 0,71 ± 0,45   

Muskovit KAl3Si3O10(OH,F)2 3,10 ± 1,26 2,31 ± 1,38 5,28 ±1,47 

Albit Na[AlSi3O8] 1,08 ± 0,99   

Křemen SiO2 7,67 ± 0,60 7,27 ± 0,60 6,01 ± 0,57 

Vivianit Fe3(PO4)3 · 8H2O 4,45 ± 0,99 7,23 ± 2,16  

 

Tabulka 7: Energetické parametry kalů (v sušině) 

6.2. Laboratorní pyrolýzní testy sušiny kalů 
Experimenty se 100 %-ně suchými kaly z ÚČOV Ostrava – vápněný a nevápněný kal, a z 

ČOV Sviadnov byly prováděny na zařízení SIU Carbondale. V tomto zařízení byly 

pyrolyzovány vzorky materiálu o hmotnosti 0,2 g. Pro porovnání průběhu pyrolýzy byly 

vzorky kalů pyrolyzovány za stejných procesních podmínek. Průtok dusíku byl nastaven na 

25 ml/min. Konečná teplota pyrolýzního procesu byla 850 °C a byla udrţována ještě dvě 

hodiny po dosaţení této hodnoty. 

6.2.1. Analýza pyrolytického koksu ze sušiny kalů 

V tabulce 8 jsou uvedeny výsledky stanovení prvků v pyrolýzním koksu a dále je 

vypočteno mnoţství uvolněného vodíku, dusíku a uhlíku, které bylo přeměněno na sloţky 

pyrolýzního plynu. Nejvyšší mnoţství dusíku bylo uvolněno z vápněného kalu, kde 

dochází k uvolňování amoniaku, který vzniká při přídavku vápna. 

Tabulka 8: Výpočet množství uvolněných majoritních prvků během pyrolýzy 

  

 Materiál 

Po pyrolýze Uvolněno  

Index nabohacení 

pro C  C H N S H N C 

 

(%) 

nevápněný  11,661 0,287 0,396 < 0,1 92,36 86,45 46,34 53,66 

Vápněný 10,074 0,184 0,203 < 0,1 96,37 92,71 55,46 44,54 

Sviadnov 8,857 0,157 0,351 < 0,1 96,10 85,92 54,01 45,99 

 

Průběh pyrolýzy, výtěţnost a sloţení jednotlivých frakcí není vţdy úměrná obsahu uhlíku 

v pyrolyzovaném kalu, ale můţe být ovlivněna různým zastoupením jednotlivých sloţek 

Vzorek 
C H N S O 

Spalitelné 

látky 

Prchavá 

hořlavina 

Spalné 

teplo 

(%) kJ/kg 

nevápněný 21,731 3,755 2,922 < 0.1 21,58 49,90 41,5 8449 

vápněný 22,618 5,069 2,783 < 0.1 19,52 48,75 42,4 8651 

Sviadnov 19,259 4,03 2,493 < 0.1 24,21 41,15 30,2 7985 
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(huminové kyseliny/fulvokyseliny). Nabohacení pyrolytického koksu uhlíkem roste 

s obsahem fulvokyselin v původním kalu (Mendéz A. et al. 2005). Větší mnoţství 

funkčních skupin ve fulvokyselinách činí tuto frakci materiálu reaktivnější během 

pyrolýzy, coţ vede k vyššímu obsahu uhlíku v pyrolytickém koksu (Mendéz A. et al. 

2005). Nejvyšší index nabohacení uhlíku vykazoval nevápněný kal, který měl vyšší obsah 

huminových kyselin s alifatickým charakterem struktury.     

6.2.2. Analýza pyrolytických plynů ze sušiny kalů  

Plyn z pyrolýzy kalů obsahuje CO2, CO, H2 a uhlovodíky CH4, C2H4 a C2H6. Koncentrace 

H2, CO2, CO, a CH4 byly měřeny v 5-ti minutových intervalech. Objemy plynů byly 

vypočteny pomocí známého vztahu mezi hmotností a objemem plynu. Celkové objemy 

vznikajících plynů vztaţené na 1 g vzorku jsou uvedeny v tabulce 9. 

Tabulka 9: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy 

 

Největší objem detekovaných plynů byl získán pyrolýzou vápněného kalu z ÚČOV 

Ostrava. Plyny uvolněné při pyrolýze nevápněného kalu z ÚČOV Ostrava a kalu z ČOV 

Sviadnov mají podobné sloţení (cca 70 % detekovaných plynů tvoří H2 a 30 % CO2). 

Průběh uvolňování plynů během pyrolýzy je znázorněn v následujících grafech (obrázky 7 

a 8). Poněkud odlišný je průběh pyrolýzy vápněného kalu, kde kromě vodíku a oxidu 

uhličitého vznikl také oxid uhelnatý (7 % detekovaných plynů) a methan (2,5 % 

detekovaných plynů). U vápněného kalu je patrná také vyšší produkce oxidu uhličitého, 

coţ je pravděpodobně důsledek rozkladu zvýšeného obsahu kalcitu. Z vápněného kalu se 

uvolnilo nejvyšší mnoţství vodíku, průběh uvolnění vodíku z vápněného kalu je také 

odlišný od ostatních dvou vzorků. Průběh uvolňování plynů během pyrolýzy vápněného 

kalu je znázorněn na obrázku 9.   

 

  H2 CO CO2 CH4 

Celk. 

mnoţství 

uvolněných 

plynů 

nevápněný 

ml 166,4 
pod mezí 

stanovitelnosti 
60,7 

pod mezí 

stanovitelnosti 
227,1 

obj. % 73,3 
pod mezí 

stanovitelnosti 
26,7 

pod mezí 

stanovitelnosti 
100 

vápněný 
ml 169,1 19,3 80,3 6,9 275,6 

obj. % 61,4 7,0 29,1 2,5 100 

Sviadnov 

ml 116,3 
pod mezí 

stanovitelnosti 
51,9 

pod mezí 

stanovitelnosti 
168,2 

obj. % 69,1 
pod mezí 

stanovitelnosti 
30,9 

pod mezí 

stanovitelnosti 
100 
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Obrázek 7: Průběh uvolňovaní oxidu uhličitého během pyrolýzy 

 

 

 

Obrázek 8: Průběh uvolňovaní vodíku během pyrolýzy 
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Obrázek 9: Průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy vápněného kalu 

 

6.3. Analýzy vlhkých kalů 
V následující tabulce je uvedeno elementární sloţení, spalné teplo, výhřevnost a vlhkost 

jednotlivých kalů. 

Tabulka 10: energetické parametry kalů pro pyrolýzu 

 

Z tabulky 11 je patrné zastoupení minerálních fází ve sledovaných kalech stanovených 

metodou RTG difrakce. 

Tabulka 11: Mineralogické složení kalů (hm. %) se směrodatnou odchylkou 

Fáze  nevápněný Vápněný 

Amorfní  79,12 ± 2,55 82,99 ± 2,49 

Bassanit  (CaSO4·H2O) 1,96 ± 0,69  

Sádrovec  (CaSO4·2H2O) 1,63 ± 0,78  

Kaolinit   (Al4(OH)8Si4O10) 3,12 ± 1,47  

Oligoklas  ((Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]) 2,63 ± 0,96  

Muskovit    KAl3Si3O10(OH,F)2 3,17 ± 1,20 4,13 ± 1,68 

Kalcit  (CaCO3)  4,17 ± 1,29 

Křemen  (SiO2) 8,36 ± 0,63 8,72 ± 0,90  

 

Materiál 

Obsah v sušině před pyrolýzou 
 

% kJ/kg % 

C H N S Spalné teplo Výhřevnost Vlhkost 

 Nevápněný 22,99 3,86 3,86 0.42 8449 7733 69,66 

 Vápněný 22,21 3,74 3,07 0.38 8651 7933 70,57 



Ing. Adéla Číţková: Moţnost vyuţití pyrolýzy v oblasti nakládání s komunálním odpadem 

2011 Stránka 17 
 

6.4. Laboratorní pyrolýzní testy vlhkých kalů 
Experimenty s vápněným a nevápněným kalem o přirozené vlhkosti z ÚČOV Ostrava byly 

prováděny na modifikovaném zařízení SIU Carbondale. V tomto zařízení byly 

pyrolyzovány vzorky materiálu o hmotnosti 1 g. Pro porovnání průběhu pyrolýzy byly 

vzorky kalů pyrolyzovány za stejných procesních podmínek. Průtok dusíku byl nastaven na 

25 ml/min. Konečná teplota pyrolýzního procesu byla 750 °C. 

6.4.1. Analýza pyrolytického koksu z vlhkých kalů 

V tabulce 12 jsou uvedeny výsledky stanovení elementárního sloţení v pyrolýzním koksu, 

mnoţství vodíku a dusíku vyjádřené v procentech, které se při pyrolýze z materiálů 

uvolnilo a bylo přeměněno na sloţky pyrolýzního plynu nebo kapaliny, a mnoţství uhlíku, 

které bylo při pyrolýze vyuţito pro tvorbu pyrolytického koksu. 

Tabulka 12: Elementární složení pyrolytického koksu z vápněného a nevápněného kalu 

 

Materiál 

Po pyrolýze Uvolněno Index nabohacení 

pro C C H N S H N C 

% 

Nevápněný 13,54 0,32 0,79 0.93 91,71 81,35 41,10 58,90 

Vápněný 13,18 0,36 0,72 0.46 90,37 76,55 40,66 59,34 

 

6.4.2. Analýza plynů z vlhkých kalů 

Pyrolytický plyn byl analyzován pomocí plynové chromatografie s teplotně vodivostním 

detektorem. Analýza plynů probíhala kontinuálně a koncentrace vodíku, oxidu uhličitého, 

oxidu uhelnatého a methanu byly stanovovány ihned po skončení předchozí analýzy, tedy 

kaţdých 3,7 minut.  

Nevápněný kal 

Z důvodu reprodukovatelnosti výsledků bylo za uvedených podmínek provedeno pět 

pyrolýzních testů s nevápněným kalem.  

V následující tabulce 13 jsou uvedeny celkové objemy detekovaných plynů, získané 

z průměrných hodnot výsledků jednotlivých testů pro nevápněný kal. Na obrázku 11 je 

znázorněn průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy.  

Tabulka 13: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy nevápněného kalu - průměr 

 

 

 

 

 

 H2 CO CO2 CH4 

Ml 12,02±0,74 3,54±1,83 15,75±3,06 2,66±1,08 

obj. % 35,38 10,45 46,35 7,83 
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Vápněný kal 

Také vzorky homogenizovaného nevápněného kalu o hmotnosti 1 g byly pyrolyzovány do 

konečné teploty 750 °C. Průtok dusíku byl nastaven 25 ml/min. Z důvodu 

reprodukovatelnosti výsledků byly za uvedených podmínek provedeny čtyři pyrolýzní 

testy s vápněným kalem.  

V tabulce 14 jsou uvedeny celkové objemy detekovaných plynů, získané z průměrných 

hodnot výsledků jednotlivých testů pro vápněný kal. Na obrázku 12 je znázorněn průběh 

uvolňovaní plynů během pyrolýzy. 

 

Tabulka 14: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy vápněného kalu - průměr 

 

 

 

 

 

 H2 CO CO2 CH4 

ml 14,08±1,08 4,76±1,74 20,10±2,21 3,44±0,86 

obj. % 33,23 11,24 47,41 8,12 

Obrázek 12: Průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy vápněného kalu - průměr 

Obrázek 11: Průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy nevápněného kalu - průměr 
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Srovnání průběhu uvolňování plynů během pyrolýzy vápněného a nevápněného kalu 

V následujících grafech (obrázky 13 -16) je znázorněno uvolňování H2, CO2, CO a CH4 

během procesu, znázorněné hodnoty jsou průměrem výsledků získaných během 

jednotlivých testů pyrolýzy vápněného a nevápněného kalu. 

 

 

 

 

Obrázek 13: Průběh uvolňovaní vodíku během pyrolýzy 

Obrázek 14: Průběh uvolňovaní oxidu uhličitého během pyrolýzy 
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V tabulce 15 jsou uvedeny celkové objemy detekovaných plynů, získané z průměrných 

hodnot výsledků jednotlivých experimentů s vlhkými kaly a objemy detekovaných plynů 

získané z pyrolýzy suchých kalů. Uvedené hodnoty jsou vztaţeny na jeden gram sušiny 

vzorku.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Průběh uvolňovaní methanu během pyrolýzy 

Obrázek 15: Průběh uvolňovaní oxidu uhelnatého během pyrolýzy 
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Tabulka 15: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy 

 

6.4.3. Analýza pyrolytické kapaliny z vlhkých kalů 

Pyrolytická kapalina byla analyzována pomocí GC/MS. Zjištěné sloţení je uvedeno 

v tabulkách 16 a 17:  

Tabulka 16: Složení pyrolytické kapaliny z nevápněného kalu 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 17: Složení pyrolytické kapaliny z vápněného kalu 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál H2 CO CO2 CH4 
Celk. mnoţství 

uvolněných plynů 

Doba pyrolýzy 70 min, vlhký vzorek, teplota 750 °C 

Kal nevápněný  
ml 39,6 11,7 51,9 8,8 112,0 

% 35,4 10,4 46,4 7,8  

Kal vápněný  
ml 47,9 16,2 68,3 11,7 144,1 

% 33,2 11,2 47,4 8,1  

Doba pyrolýzy 260 min, suchý vzorek, 850 °C 

Kal nevápněný  

ml 166,4 
pod mezí 

stanovitelnosti 
60,7 

pod mezí 

stanovitelnosti 
227,1 

% 73,3 
pod mezí 

stanovitelnosti 
26,7 

pod mezí 

stanovitelnosti 
 

Kal vápněný  
ml 169,1 19,3 80,3 6,9 275,6 

% 61,4 7,0 29,1 2,5  

 Retenční čas Hm. % 

Kyselina octová 5,792 68,64 

2-Methyl-2-

Pentanol 
6,114 23,43 

Fenol 17,908 2,12 

Dimethylftalát 35,428 5,81 

 Retenční čas Hm. % 

Kyselina octová 5,551 42,09 

2-methyl-2-

Butanol 
6,065 41,27 

1-Hexanol 10,912 1,12 

Fenol 17,912 2,90 

Dimethylftalát 35,429 12,61 
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Z tabulek je patrné, ţe nejvýznamnější sloţkou pyrolytické kapaliny z kalů je kyselina 

octová. U nevápněného kalu zaujímá dokonce téměř 69 %. Kapalina obsahuje také větší 

mnoţství alkoholů a dimethylftalát.  

6.5. Vliv provozních parametrů a vlastností materiálů na pyrolýzu kalů 

6.5.1. Vliv teploty, rychlosti ohřevu a konstrukčního provedení pyrolýzního 

reaktoru 

Pyrolýzou suchých kalů vzniklo téměř dvojnásobné mnoţství pyrolytického plynu neţ při 

pyrolýze vlhkých kalů. Tento výsledek lze přisuzovat rozdílným procesním podmínkám. 

Jak je patrné z obrázků a tabulky č. 16 rychlost ohřevu má vliv především na uvolňování 

vodíku. K výraznějšímu uvolňování CO, CO2 a CH4 dochází v obou případech (pomalý i 

rychlý ohřev) v relativně krátké době od začátku procesu, zatímco průběh uvolňování 

vodíku se značně liší. Při rychlém ohřevu je všechen vodík získaný pyrolýzou uvolněn 

v podstatě jednorázově do 50 min. od zahájení experimentu. Při pomalém ohřevu se 

uvolňuje postupně, kolem 50 min. dosahuje maxima a po té zůstává téměř konstantní (0,1 

ml/min) aţ do 260 min., kdy byly experimenty ukončeny.  

Přítomnost vodní páry při pyrolýze by teoreticky měla vést ke zplyňovacím reakcím a 

tudíţ ke zvýšené produkci plynných produktů, jak to bude popsáno v následující kapitole. 

K výrazným interakcím vodní páry s produkty pyrolýzy by mělo docházet právě při 

vysokých rychlostech ohřevu, kdy nenastává výrazná prodleva mezi uvolněním vlhkosti a 

prchavých látek z pyrolyzovaného materiálu, takţe mohou mezi sebou reagovat. Za 

zvolených podmínek experimentu, ale ke zplyňování pyrolytického kosu vodní parou příliš 

nedocházelo. 

Při pyrolýze nevápněného kalu se při experimentu se suchým kalem uvolnilo z pevného 

zbytku o 0,65 % vodíku více neţ při pyrolýze vlhkého kalu. Je tedy moţné usuzovat, ţe 

zvýšená produkce vodíku při pomalém ohřevu je způsobena zplyňováním kapalných 

produktů pyrolýzy, ke kterému při zvýšení rychlosti ohřevu dochází v menší míře. Při 

rychlejším ohřevu zřejmě nad zplyňováním převládají hydratační a hydrogenační reakce, 

coţ potvrzuje přítomnost alkoholů a kyseliny octové v pyrolytické kapalině z vlhkých kalů.  

Příčinou můţe být vyšší konečná teplota pyrolýzy při experimentech se suchými kaly, čím 

je větší teplota pyrolýzy, tím silnější vazby mohou být rozbity. Dalším důvodem, proč 

nedocházelo při pyrolýze vlhkých kalů k sekundárním reakcím ve větší míře, můţe být 

zkrácení zóny, ve které probíhá tepelné krakování kapalných produktů pyrolýzy, nebo 

zúţení reakční vrstvy, kde by docházelo ke zplyňování pyrolytického koksu. Ke zmenšení 

těchto reakčních zón došlo pouţitím uţšího reaktoru. K zúţení reakční vrstvy 

pyrolytického koksu můţe dojít také vlivem vysokého obsahu vlhkosti v materiálu (Bryden 

K. M. and Hagge M. J. 2003). 

Odpařovaná vlhkost při pyrolýze vede ke zvýšení hmotnostního toku přes vrstvu 

vytvářeného koksu, to sniţuje jeho teplotu a redukuje průběh sekundárních reakcí. Vysoký 

obsah vlhkosti vede ke strmějšímu tepelnému gradientu, tím dochází k rychlejšímu sdílení 

tepla na nezreagovanou část částice materiálu a zkracuje se doba, kdy mohou probíhat 

sekundární reakce kapalných produktů se vznikajícím koksem (Bryden K. M. and Hagge 

M. J. 2003). 
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Zplyňování pyrolytického koksu musí být také podpořeno dlouhou dobou zdrţení produktů 

v pyrolýzní komoře. V procesu pyrolýzy dochází i při poţití vyšších rychlostí ohřevů určité 

časová prodleva mezi odpařením vodní páry a vytvořením pyrolytického koksu. Aby 

mohlo dojít ke zplynění koksu, musí být tato prodleva kratší neţ doba zdrţení vodní páry 

v reaktoru. Proto se přítomnost vodní páry projevila především hydratací sloţek 

pyrolytické kapaliny. Delší doba zdrţení navíc také podporuje rozkladné reakce 

pyrolytické kapaliny s vodní parou, protoţe uvolnění prchavých látek je rychlejší proces 

neţ jejich zplyňování. Prodlouţení doby zdrţení je v podmínkách pouţitého pyrolýzního 

zařízení moţné dosáhnout sníţením průtoku nosného plynu. Nastavená hodnota 25 ml/min 

je poměrně nízká, ale z výsledků experimentů plyne, ţe pro materiál o tak vysoké vlhkosti 

je zřejmě vhodné poţít niţší rychlost ohřevu. Ke zvýšení průtoků plynů přispěla také 

vysoká rychlost ohřevu. Průtok plynů se zvyšuje vývinem prchavých látek a při rychlém 

ohřevu se vyvine větší mnoţství prchavin v kratším čase. Při rychlém uvolňování 

prchavých látek z pyrolyzovaného materiálu nemůţe zplyňovací médium, v tomto případě 

vodní pára, proniknout k povrchu částice koksu, dokud se nezpomalí difůze látek z částice. 

Uvedené důvody pravděpodobně vedly k tomu, ţe vlhkost pyrolyzovaných kalů se 

projevila především hydrogenací kapalných produktů a ne zplyňováním. 

Rozdílná je situace při pyrolýze vápněného kalu, kdy se při experimentu se suchým kalem 

uvolnilo z pevného zbytku o 7 % vodíku a o 14,8 % uhlíku více neţ při pyrolýze vlhkého 

kalu. V podstatě lze říci, ţe při experimentu s vlhkými kaly bylo uvolněno téměř stejné 

mnoţství uhlíku a vodíku (rozdíl cca 1 %) při pyrolýze vápněného a nevápněného kalu. 

Zatímco při pyrolýze suchých kalů bylo uvolněno pyrolýzou vápněného kalu o 4 % více 

vodíku a o 9,12 % uhlíku neţ při pyrolýze nevápněného kalu. Z toho vyplývá, ţe vliv 

hygienizace kalu na uvolňování plynů z tuhého zbytku během pyrolýzy je patrnější při 

pokusech se suchými kaly. Důvodem můţe být niţší obsah kalcitu ve vzorcích vlhkých 

kalů, který byl pravděpodobně způsoben provozní poruchou odstředivky a technologické 

linky na vápnění v ČOV v době odběru vlhkých vzorků kalů. Další příčinou můţe být 

vyšší konečná teplota pyrolýzy při experimentech se suchými kaly. Zvýšením teploty ze 

750 °C na 850 °C vedlo k intenzívnějšímu rozkladu uhličitanu vápenatého.  

6.5.2. Vliv vlhkosti kalu 

Poměrné mnoţství uvolněného CO a především CH4 je dle výsledků v tabulce vţdy vyšší 

pro pyrolýzu vlhkého vzorku. Příčinou jsou pravděpodobně následující zplyňovací reakce: 

C + H2O ↔ CO + H2          (3) 

Dehty + n1H2O ↔ n2CO2 + n3H2        (4) 

Plynné uhlovodíky + H2O ↔  CO + H2       (5) 

Plynné produkty vznikající krakováním těkavých látek obsaţených v kalu mohou mezi 

sebou vzájemně reagovat. Obsah  CH4, CO a CO2 můţe být ovlivňován kontinuální 

methanizací, která probíhá podle následující rovnice podle Menéndez J. A. et al. (2004).  

CO + 3H2 ↔ CH4 + H2O          (8) 

CO2 + 4H2 ↔ CH4 + 2H2O         (9) 

Reakce (3) zplyňování uhlíku vede k úbytku pyrolytického koksu a reakce, z důvodů 

popsaných v předchozí kapitole pravděpodobně tato reakce neprobíhala příliš intenzivně. 

Reakce (4) sekundárního krakování dehtů vede k úbytku pyrolytické kapaliny a zároveň 
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k zvýšení produkce pyrolytického plynu. Reakce (8) a (9) vysvětluje zvýšení koncentrace 

methanu a úbytek vodíku v pyrolytickém plynu z vlhkého vzorku.  

Vylučování CO je ovlivněno Boudouardovou reakcí, která k produkci CO vyţaduje 

přítomnost CO2 (Menéndez J. A. et al. 2004): 

C + CO2 ↔ 2 CO                            (1) 

V pyrolytickém plynu z vlhkých vzorků zaujímá CO2 vyšší procentuální podíl, neţ je tomu 

u plynu z pyrolýzy suchých vzorků. To podporuje vznik CO k dosaţení chemické 

rovnováhy Boudouardovy reakce.  

6.5.3. Vliv hygienizace kalu 

Během pyrolýzy suchého vápněného kalu se nejdříve uvolňovalo CO2, který měl 2 

maxima, závislá na teplotě, následovalo uvolňování H2, metanu a jako poslední se 

uvolňoval CO. Rozklad karbonátů probíhal okolo 65 minuty, coţ vyplývá ze shody 

průběhu uvolňování CO2 pro suchý vápněný i nevápněný kal, který obsahoval 4 % 

karbonátů. Vyšší produkce oxidu uhličitého, je tedy mimo jiné pravděpodobně důsledek 

rozkladu obsahu kalcitu.  

CaCO3 ↔ CaO + CO2                     (10) 

Podle reakce (10) by pyrolýzou 1 g vápněného kalu o vlhkosti 70,57 % a obsahu kalcitu 

4,17 % měl vzniknout plyn obohacený o 2,8 ml CO2 v důsledku rozkladu CaCO3. 

V tabulce č. 15 je moţné vidět, ţe objem CO2 získaný pyrolýzou vlhkého vápněného kalu 

je v průměru o 16,4 ml větší neţ objem CO2 získaný pyrolýzou nevápněného kalu. Vznik 

CO2 při pyrolýze vápněného kalu je tedy kromě rozkladu kalcitu podpořen i dalšími 

interakcemi jednotlivých produktů pyrolýzy. 

Prudké uvolňování H2 i CO2 u vápněného kalu souvisí s reakcí CaO s organickými látkami 

obsahující dusík, který se uvolňuje podle následujícího schématu: 

Bílkoviny → peptidy → aminokyseliny → mastné kyseliny + NH3 

Obsah CaO v pyrolyzovaných kalech zvyšuje jeho reaktivitu, podporuje krakování 

těkavých organických látek. CaO je aktivní zvláště při štěpení kyslíkatých funkčních 

skupin za vzniku oxidu uhličitého (Liu Q. et al. 2004). Toto tvrzení podporuje fakt, ţe 

pyrolýzou vápněného kalu vzniká nejen větší mnoţství CO2, ale také dochází k úbytku 

kyseliny octové k pyrolytické kapalině.  

Katalytické reakce způsobené přítomností CaO mohou také podpořit vznik vodíku při 

pyrolýze (Menéndez J. A. et al. 2004). Pokud je při pyrolýze přítomen CaO, nebo Ca(OH)2 

vstupuje do výše uvedených reakcí, vzniká CaCO3 probíhají také reakce (11) a (12) (Sato 

S. et al. 2003). Vyšší obsah vodíku v pyrolytickém plynu z vápněného kalu lze tedy 

přisuzovat těmto reakcím.  

C+CaO+2H2O↔CaCO3+2H2                (11) 

C+Ca(OH)2+H2O↔CaCO3+2H2                (12) 

 

Dle (Raclavská H. 2007) je prokázáno, ţe se zvyšujícím se přídavkem CaO při vápnění se 

zvyšuje obsah portladitu (Ca(OH)2) v kalu. Z výsledků RTG difrakce sice nevyplývá 

přítomnost portlanditu v kalu, ale to je pravděpodobně způsobeno nedostatečnou časovou 

prodlevou, která je potřebná pro krystalizaci tohoto minerálu. 
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Vzniklé CaCO3 se při vyšších teplotách můţe znovu rozkládat, jak je popsáno výše. 

Uvolňování plynů během pyrolýzy v pořadí CO2, H2, CH4 a CO dokumentuje, ţe na 

vzniku methanu se podílel CO2, který vznikal rozkladem organické sloţky a karbonátů. Jak 

bylo zmíněno v předchozí kapitole poměr CO a CO2 je dán rovnováhou Boudouardovy 

reakce. Koncentrace oxidů uhlíku, vodíku a methanu je pak dána rovnováhou methanizace. 

Při zplyňovacích procesech se CaO pouţívá jako sorbent CO2. Sníţený obsah CO2 pak 

nakloní rovnováhu probíhajících reakcí k podpoře produkce CO2, takto lze docílit zvýšené 

produkce vodíku. Např. tedy rovnice (9) by probíhala zprava do leva. V případě pokusů 

pyrolýzy kalů provedených v rámci této práce byla produkce CO2 vysoká, takţe naopak 

k dosaţení rovnováhy reakce (9) je vznik methanu podporován.  

7. Závěr 

V disertační práci jsem se pokusila ověřit moţnosti vyuţití pyrolýzy při nakládání 

s komunálním odpadem a s kaly z čistíren odpadních vod. Vysvětlila jsem mechanismus a 

vznik pyrolýzních produktů při pyrolýze biomasy, plastů a směsí přírodních a syntetických 

sloţek odpadů.  

Výtěţnost jednotlivých produktů je závislá na zastoupení jednotlivých sloţek v směsném 

komunálním odpadu. Pyrolýzou sušiny směsného komunálního odpadu jsou přibliţně 

stejně zastoupeny organická fáze, pevný zbytek i plynná sloţka. Při pyrolýze směsného 

komunálního odpadu s vyšší vlhkostí (30 a 65 %) se podíl plynné sloţky vzhledem 

k organické a pevné fázi mírně zvyšuje. S obsahem vlhkosti v pyrolyzovaném materiálu se 

mění také některé vlastnosti produktů pyrolýzy. 

Pyrolytický koks můţe být uloţen na skládku, vyuţit energeticky, jako plnivo, sorbent 

nebo pro fytostabilizaci. Kapalná organická fáze z pyrolýzy má charakter vosků. 

Pyrolytickou kapalinu je rovněţ moţné vyuţívat energeticky, ale vyuţití směsného 

komunálního odpadu pyrolýzou k zisku chemických látek vzhledem ke komplexnosti 

pyrolytické kapaliny nedoporučuji. Pro tyto účely je vhodnější biosloţku a plasty separovat 

a pyrolyzovat tyto frakce jednotlivě. Pyrolýza obou sloţek odděleně by také zvýšila kvalitu 

pyrolýzních plynů. Pyrolýza plastů by takto mohla být vyuţita pro zisk plynných 

uhlovodíků a pyrolýzou biomasy by mohl být získán syntézní plyn. Tato předúprava je 

zvláště vhodná pro komunální odpad s obsahem vlhkosti. Zvýšením vlhkosti výchozího 

materiálu došlo zejména k reakci vodní páry s plynnými uhlovodíky za vzniku velkého 

mnoţství oxidu uhličitého, a tím došlo ke sníţení výhřevnosti plynu. Separací sloţek by 

veškerá vlhkost odpadu zůstala v biomase, coţ by podpořilo zplyňování reaktivnějšího 

koksu z biomasy vodní parou a větší výtěţnost vodíku a oxidu uhelnatého.  

Výsledky této práce tedy vedou k závěru, ţe separace a oddělená pyrolýza biologické a 

plastové frakce odpadů by vedla k efektivnějšímu vyuţití potenciálu komunálního odpadu. 

Pro pyrolýzu jednotlivých frakcí můţe být pouţit jeden technologický systém, ale rozdílné 

podmínky procesu vedoucí k jeho optimalizaci.  

Při pyrolýze kalů z čistíren odpadních vod bylo zjištěno, ţe rychlost ohřevu a má vliv 

především na uvolňování vodíku. Při zvýšení rychlosti ohřevu dochází ke zplyňování 

kapalných produktů pyrolýzy v menší míře. Vlivem vlhkosti obsaţené v pyrolyzovaném 

kalu dochází ke zplyňovacím reakcím. Sekundární reakce zplyňování koksu vodní parou 

z vlhkosti materiálu ale musí být podpořeny výrazným prodlouţení doby setrvání produktů 

v pyrolýzní komoře. Dále bylo prokázáno, ţe hygienizace kalu vápnem se projeví na 
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průběhu procesu pyrolýzy. V důsledku rozkladu organických látek s obsahem dusíku po 

přídavku CaO dochází k rychlejšímu uvolňování H2 i CO2, je moţné zkrátit dobu zdrţení 

materiálu v pyrolýzní komoře. Obsah CaO v pyrolyzovaných kalech zvyšuje jeho 

reaktivitu, podporuje krakování těkavých organických látek. CaO je aktivní zvláště při 

štěpení kyslíkatých funkčních skupin za vzniku oxidu uhličitého. V důsledku vyššího 

mnoţství vznikajícího CO2, vzniká v pyrolyzním procesu vápněného kalu i větší mnoţství 

CH4 a CO, které mohou ovlivnit výhřevnost plynů z hlediska jejich dalšího vyuţití.  

V rámci této disertační práce jsem se při pyrolýze kalů zaměřila na produkci pyrolytického 

plynu. Z tohoto pohledu lze jednoznačně doporučit pyrolýzu vápněného kalu. K posouzení 

vhodnosti celého procesu však musí být ověřeny moţnosti vyuţití všech pyrolýzních 

produktů. Navazujícím postupem při výzkumu pyrolýzy kalů by bylo provedení dalších 

testů pyrolýzy na větším zařízení, coţ by umoţnilo produkty dále analyzovat a výsledky 

zhodnotit. 
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