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Anotace: 

Tato práce se zabývá možnostmi zpracování pneumatik pomocí pyrolýzy a dále 

využitím pevného pyrolýzního zbytku jako sorbentu pro odstraňování těžkých kovů 

z vodných roztoků. V experimentální části byla provedena sorpce chromu na vzorku 

pevného zbytku po termickém zpracovaní pneumatik. Sorbent byl dodán firmou BYDOZA 

CZ, s.r.o., která, mimo jiné, zpracovává odpady pomocí termických metod.   

 

Klíčová slova: termické zpracování pneumatik, pyrolýza, sorpce těžkých kovů 

 

Summary: 

This thesis describes tire processing using pyrolysis process and separation of heavy 

metals using activated solid rest of pyrolysis. In the experimental part a heavy metal sorption 

was conducted, where activated carbon from pyrolysis of tires was used as a sorbent. The 

chrome as a heavy metal was used. The sorbent was supplied by BYDOZA CZ, Ltd., a 

company conducting pyrolysis of used tires and other waste.  

 

 

Keywords: thermal treatment of tires, pyrolysis, sorption of heavy metals 
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1. Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá energetickým zpracováním pneumatik a odpadní 

pryže a využití pyrolýzního zbytku jako sorbentu. Práce je rozdělená do šesti bodů. 

 První část je zaměřená na vysvětlení, co vlastně pyrolýza je, jaké procesy při ní 

probíhají, za jakých teplot se provádí a co při ní vzniká. Dále je popsáno, jak by šlo pyrolýzu 

v budoucnu používat, v jakých oblastech či systémech. 

 Druhá část se zabývá těžkými kovy a jejich vlivem na životní prostředí, kde se těžké 

kovy objevují, jak vznikají a jakým způsobem ohrožují člověka. 

Třetí kapitola popisuje, jak lze využívat použitou pneumatiku pro další použití, 

popisuje několik metod regenerace jako například protektorování, úpravy staré pryže, 

fyzikální zpracování, rozdružování, využití jako palivo, chemické zpracování. 

 Čtvrtý bod popisuje základní druhy pyrolýzních zařízení, produkty které vznikají při 

pyrolýze, jako například olej a uhlí. Dále se tento bod zabývá otázkou, jak lze využít 

pyrolýzní koks. 

Pátý bod popisuje, jak pracují filtry s aktivním uhlím, jak jsou konstruovány, 

popisuje funkce uhlíkového filtru. V popisu je zahrnuto, jaké jsou emisní limity různých 

odpadů nebo jaké jsou možné emisní limity v EU. 

Cílem diplomové práce je ověřit, zda je možné sorbovat těžký kov, konkrétně chróm, 

z roztoku pomocí pyrolýzního zbytku po termickém zpracování pneumatik. Vzorky sorbentu 

dodala firma BYDOZA CZ, s.r.o.  

        

 

 

 

 



Bc. Marian JOCHYMEK:  Energetické zpracování pneumatik a odpadní pryže a využití 

pyrolýzního zbytku jako sorbentu 

2011/2012  2 

 

1.1 Platná legislativa dle MŽP ČR 

Odpadové hospodářství ČR je vymezeno zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, v platném znění, zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění, a jejich 

prováděcími předpisy. 

Zákon o odpadech byl v roce 2004 novelizován zákonem č. 188/2004 Sb. zaměřeným 

na vozidla s ukončenou činností (autovraky), v roce 2005 pak novelizován zákonem č. 

7/2005 Sb., týkajícím se odpadních elektrických a elektronických zařízení. S ohledem na 

počet novelizací zákona o odpadech bylo jeho úplné znění vyhlášeno pod č. 106/2005 Sb. [1] 

[2] [3] 

Zákony: 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, novelizovaný: 

• zákonem č. 188/2004 Sb., č. 7/2005 Sb. Úplné znění zákona o odpadech bylo 

vydáno 6. ledna 2005 

• zákonem č. 106/2005 Sb., Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, novelizovaný  

• zákonem č. 94/2004 Sb., Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 

omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování Nařízení vlády č. 

368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování. 

• Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci 

Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Množství vyřazených pneumatik v ČR ze všech typů vozidel se pohybuje kolem 40 

tis.t/rok, do roku 2010 se odhadovalo zvýšení až na 50 tis. t/rok. Vyřazené pneumatiky jsou 

jednou z komodit, na které se podle zákona č. 185/2001 v platném znění vztahuje povinnost 

zpětného odběru a jsou vyloučeny z odstraňování skládkováním (s výjimkou technického 

zabezpečení skládky). Tuto povinnost zatím bohužel respektuje pouze mizivé procento 

dominantních subjektů na trhu pneumatik. [1] [2] [3] 

 Proto je potřeba využívat opotřebenou pneumatiku či pryž tak, aby se zamezilo co 

nejmenšímu skladování na skládkách, je potřeba vyvíjet nové metody zpracování a to 

pomocí regenerace pro další materiálové využití. Jednou z metod pro ekologické zpracování 

pneumatik je pyrolýza. Pyrolýza je fyzikálně-chemický děj, který patří do termických 
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procesů zpracování odpadů. Pneumatiky patří do skupiny katalogu odpadů č.: 16 01 03. 

Chemickým složením pneumatiky je guma (kaučuk - přírodní nebo syntetický), výplň (saze, 

silika,…), zpevňující materiál (ocel, nylon), změkčovadla (olej a pryskyřice), chemikálie pro 

vulkanizaci (síra, oxidy zinku, jiné chemikálie), chemikálie jako např. antioxidanty a ostatní. 

[1] [20]   
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2.  Pyrolýza organických látek 

 

Pyrolýza je fyzikálně-chemický děj. Tento děj se řadí do široké skupiny termických 

procesů. Termickými procesy se v praxi označují technologie, které působí na odpad 

teplotou, jež přesahuje mez jeho chemické stability. Tato obecná definice zahrnuje velmi 

široké rozmezí teplot používaných v jednotlivých technologiích (300 - 2000 °C), přičemž 

není brána v úvahu chemická povaha probíhajících dějů.  Pyrolýzou rozumíme termický 

rozklad organických materiálů za nepřístupu medií obsahujících kyslík (vzduch, oxid 

uhličitý, vodní pára), jež vede ke vzniku jednotlivých plynných, kapalných a pevných frakcí; 

proces je obvykle doplněn jejich odděleným spalováním. Uskutečnění tohoto procesu, který 

možno považovat za alternativu spalování, je možné v externě ohřívané retortě, koksové 

komoře, nebo rotační pecí. Podstatou pyrolýzy je, že při vyšších teplotách jsou organické 

sloučeniny méně stabilní, výšemolekulární látky se rozkládají na nízkomolekulární, což vede 

k jejich rozpadu na těkavé produkty a koks; tento proces probíhá v oblasti teplot 150 °C až 1 

000 °C. [51]      

 

Rozdělení pyrolýzy do dvou kategorií: 

• procesy oxidativní - v reakčním prostoru je obsah kyslíku stechiometrický nebo 

vyšší vzhledem ke zpracovávanému materiálu (nízkoteplotní a vysokoteplotní 

spalování), 

• procesy reduktivní - v reakčním prostoru je obsah kyslíku nulový nebo 

substechiometrický (pyrolýza a zplyňování). 

[50]      

 

Při tom rozdělení je třeba zdůraznit, že některé, zejména zplyňovací procesy 

nepoužívají oxidační médium molekulární kyslík, ale jiné oxidanty, hlavně CO2 a H2O. 

Pyrolýzou se rozumí ohřev materiálů za nepřístupu médií obsahující kyslík. Vlastní průběh 

pyrolýzního procesu, spočívajícího v odštěpování menších molekul z původních molekul s 

dlouhými řetězci, závisí na druhu a vlastnostech výchozího materiálu, obsahu vlhkosti v 
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něm, pyrolýzní teplotě a reakční době. Z technologického hlediska lze pyrolýzu dle 

dosahované teploty rozlišit na: 

  

Rozlišení podle použitých teplot: 

 

• nízkoteplotní (< 500 °C), 

• středněteplotní (500-800 °C), 

• vysokoteplotní (> 800 °C). 

[38]      

Nízkoteplotní (< 500 °C) – v závislosti na dosažené teplotě, lze při pyrolytickém 

procesu pozorovat řadu dějů, které je možné 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 až 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. 

 

Středněteplotní (500-800 °C) a vysokoteplotní (> 800 °C) -  ve fázi tvorby plynu v 

oblasti teplot 500 až 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. [32] 

 

Kvalita vznikajících produktů a tepelná účinnost bude záviset především na kvalitě 

vstupujících odpadů a podmínkách procesu. Nižší teploty vedou k vyššímu výnosu dehtu a 

koksových frakcí; naopak za vyšších teplot přednostně vzniká pyrolýzní plyn. Realizace 

pyrolýzního procesu je možná např. v komorové nebo rotační peci, navazující na 

termoreaktor. Reakční (pyrolýzní) komora, do níž je vkládán zpracovávaný odpad, je 

vytápěna z vnějšku spalinami, přičemž za teplot 500 °C až 550 °C dochází za nepřístupu 

vzduchu k uvolnění hořlavých plynů, které jsou vedeny do termoreaktoru, kde buď pomocí 
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přídavného hořáku nebo jen přívodem spalovacího vzduchu jsou za teplot 900 °C až 1 300 

°C spáleny v přebytku kyslíku. [32] 

Popis pyrolýzy: 

• tepelný rozklad, reakce za vyloučení kyslíku 

• pyrolytická teplota (500°C až 1000°C) 

• produkty: tuhé (tuhý zbytek (redukovaný), kapalný: (voda, kapalné uhlovodíky), 

plynné(H2S, CO2, CO, CH4, C2H6, C3H8, H2S, NH3 aj. 

• edotermní reakce 

• málo citlivá na změněné složení 

• tuhé prstovité odpady  

 

Většina v současné době provozovaných pyrolýzních systémů je založena na termickém 

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

spalování pyrolýzních plynů v tzv. termoreaktoru. Pyrolýzní jednotky bývají vhodné pro 

šaržovitý provoz pro odpad, který nemá příliš vysoký obsah škodlivin a nemá tendenci ke 

spékání. Zbytek energie ze spálení plynů, která se nespotřebuje na ohřev vsádky, se využívá 

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

který je popsán mimo jiné v rámci této práce, předpokládá využití pyrolýzního plynu jako 

chemické suroviny nebo jako topného plynu např. pro motory kogeneračních jednotek. [52]      

Dříve relativně skeptický pohled na možnosti materiálového a energetického využití 

pyrolýzních produktů se v posledních letech dosti podstatně mění. Příkladem může být velký 

rozvoj technologií zpracovávajících převážně odpadní biomasu v USA. Rozvíjí se mimo jiné 

zpracování odpadního dřeva a dalších substrátů dříve skládkovaných, čímž se rozšiřuje 

rozsah užitých zdrojů. Stoupá též zájem o energetické využívání chlévské mrvy a kejdy, 

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

znečištěním. Technologie, které na základě rychlé pyrolýzy vyrábějí vysoce kvalitní 

pyrolýzní olej (většinou z dřevních pilin), se už dostaly v posledních letech na komerční 

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

výzkum jeho užití i jako náhradního paliva, např. po úpravě pro pohon pomaloběžných 

lodních a podobných velkoobsahových dieselových motorů nebo spalovacích turbín. Některé 

společnosti dodávají na trh malé agregáty na využívání zplynované práškové biomasy s 
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výkonem 12 až 400 kW určené především pro rozvojové země. Několik výrobců dodává 

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

miniaturními spalovacími turbínami, jejichž rychloběžná rotační součást - vlastní turbína - se 

ve vysokých otáčkách pohybuje na vzduchových ložiskách. [7] [36] 

Tepelné zpracování odpadů pyrolýzou je radikální a do jisté míry hygienický způsob 

zneškodňování, spojený zpravidla s výrazným snížením jejich objemu. Silně toxické 

sloučeniny některých kovů a chlorovaných organických sloučenin se nedají zachytit 

v odlučovačích prachu. Proto se začíná prosazovat instalace vícestupňových odlučovačů 

kouřových plynů, čímž však opět dochází ke zvýšení specifických nákladů. Zvláště popílek 

není zcela interním materiálem, protože se z něho vyluhují stopové prvky a jiné škodliviny, 

takže se musí ukládat na speciální skládky. [7] [36] 

 

2.1  Rychlá pyrolýza 

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/dm3, výhřevností 16-19 kJ/kg. Nezbytným krokem pro omezení obsahu vody v 

biooleji je předsoušení biomasy na vlhkost nižší než 10 % (výjimečně až 15 %). Správný 

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

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

ochlazením vzniklého produktu. [32] 

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 požadovanou 

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

separaci pevných částí. Topení může být provedeno různými způsoby, např. recirkulováním 

horkého písku nebo plynů, přídavným spalováním nebo horkými stěnami.  [32] [36] [53] 
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2.2 Pyrolýza plazmovým hořákem 

 

Za speciální případ pyrolýzního postupu možno považovat pyrolýzu plazmovým 

hořákem, označovanou jako pyroplazmatický postup. V tomto případě, kdy je dosaženo 

teplot rozmezí 5000°C - 10000°C, uvolněné pyrolýzní plyny (H2, CO a nízkomolekulární 

uhlovodíky) lze využít k získání energie. Problémy ovšem činí atomy halogenů, vznikající 

při zpracování plastů a jiných odpadních materiálů, jež nutno zachycovat ve zvláštním 

absorbéru. Nevýhodou tohoto postupu, jsou značné investiční náklady. [53] [54] [55] 

 

 
Obrázek č. 1 – Pyrolýza plazmovým hořákem [56] 

 

 

Technologie plazmovým zplyňováním jsou vhodné pro zpracování širokého rozsahu 

odpadu, výjimkou je radioaktivní jaderný odpad. Tato technologie umí zpracovat jakýkoliv 

druh odpadu například TKO, nemocniční odpady, průmyslový toxický a nebezpečný odpad, 

chemické rozpouštědla, těžké kovy, popílky, popel usazovaný ve spalovnách, azbestové 

vlákna, kaly z čistíren odpadních vod, použité pneumatiky, polychlorované bifenyly atd. . 

Třídění a sušení takového odpadu před vložením do reaktoru nebo-li zplyňovače není nutné. 
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Reaktor PGV je schopen zpracovávat různorodé odpady různého složení a s obsahem vody 

až 75% hmotnosti odpadu, aniž by vznikly jakékoliv technické nebo provozní problémy.  

[56] 

 

 

 

Tabulka č. 1 – Přeměna TKO na elektrickou energii [56] 

Přeměna TKO na elektrickou energii 

Množství splyňovaného odpadu 176 00 t/rok 

Průměrná výhřevnost odpadu 18,8 GJ/t 

Průměrné množství zpracování odpadu 22 t/h 

Počet hořáku na reaktor 3 

Počet reaktoru 1 

Dodané teplo v odpadu za rok 3310 TJ/rok 

Hrubé množství vyráběné elektrické energie/hod 55 MWe/hod 

Množství elektrické energie spotřebované hořáky/hod 4 MWe/hod 

Ostatní spotřeba elektrické energie 12 MWe/hod 

Čisté množství vyráběné elektrické energie 39 MWe/hod 

Roční prodej elektřiny do rozvodné sítě 312 GWh/rok 

Energ. Účinnost 35% 

Průměrné množství vitrifikované enorganického materiálu 9 000 t/rok 
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3.  Těžké kovy  

Těžký kov je jedním z prvků, které jsou nebezpečné v našem životním prostředí. 

Tento prvek je ve většině případů odpad, který se dostává do našeho životního prostředí. 

Hlavním zdrojem tohoto odpadu je například hutnictví a strojírenství. Při výrobě a 

zpracování železa a oceli se nejčastěji používá široká škála chemikálií, při kterých vzniká 

velké množství nebezpečných produktů. Například povlaky oxidu železa z povrchu se 

odstraňuje mořením kyselinami (chlorovodíkovou, sírovou, dusičnou). Do mořících roztoků 

se přidávají inhibitory zabraňující poškození kovů kyselinami a organická smáčedla 

usnadňující styk kyseliny s povrchem kovu. 

Galvanické lázně slouží k elektrickému pokování, při kterém je na kov nanášena 

tenká vrstva kovu, obsahující toxické chemikálie jakou jsou kyanidy a chelatizační činidla. 

Galvanizace představuje jeden z největších zdrojů představující těžký kov v přírodě. Výroba 

železa a neželezných kovů i strojírenský průmysl jsou proto zdrojem výskytu značného 

množství odpadu. Proto je většina kovonosných odpadů vzhledem ke svým vlastnostem, 

zejména toxicitě a karcinogenitě, zařazena mezi nebezpečné odpady.  

 Některé z příkladů ovlivňují životní prostředí při výrobě a zpracování železa a 

barevných kovů. Díky kyselinám, které se při těchto operacích používají, se dostává těžký 

kov do našeho okolí. 

Výroba kyseliny chlorovodíkové neprodukuje prakticky žádné pevné odpady, ale 

jako u většiny provozů, kde se pracuje s chlorem, je hlavním rizikem únik nebezpečných 

látek do ovzduší nebo do vody. I při běžném provozu dochází k určitému úniku chlorovodíku 

do atmosféry. Jeho množství je však sledováno a nesmí překročit koncentrace dané 

zákonem.  

Při výrobě je třeba dodržovat všechna pravidla bezpečnosti práce a technologických postupů, 

aby se předešlo případným haváriím. Při nich hrozí únik chloru nebo chlorovodíku. Protože 

se jedná o velmi nebezpečné látky, musí mít každá organizace, která se takovou výrobou 

zabývá, vypracované plány, jak v případě havárie postupovat, aby byly její dopady na lidi i 

přírodu co nejmenší. Patří sem například způsoby, jak varovat obyvatelstvo v nejbližším 

okolí továrny, vycvičený tým záchranářů atd. Dodržování všech bezpečnostních opatření je 

kontrolováno zákonem pověřenými institucemi.  
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Podle norem platných v České republice nesmí při výrobě kyseliny chlorovodíkové 

překročit koncentrace chlorovodíku vypouštěného do ovzduší hodnotu 25 mg.m-3. Navíc je 

výrobce povinen zajistit, aby celkové množství chlorovodíku uniklého při výrobě 1 t 36 % 

kyseliny chlorovodíkové nepřekročilo 50 g. [42] 

 

3.1 Chrom 

Chrom je jedním z těžkých kovů, který se vyskytuje ve dvou formách trojmocný a 

šestimocný, tyto kovy jsou zdraví škodlivé a působí jako alergeny. Šestimocný chrom je 

považován jako jeden z karcinogenů. Vytěžený chróm nikdy nevymizí, ale zůstává 

v ekosystému, nejčastěji se může vyskytnout pod skládkami, kde může dál se rozšiřovat do 

spodních vod, které můžou karcinogeny přenést do řek, moří, dále do těl ryb a v poslední 

řadě do člověka. [58] 

 

Tabulka č. 2 – Vlastnosti chromu [58] 

Název Chrom 

Skupina látek Kovy 

Sumární vzorec Cr 

Molekulární 
hmotnost 51,9961 

Bod tání 1857 °C 

Bod varu 3642°C 

Rozdělovací 
koeficient log Kow 0,23 

Toxicita 
 

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí. Toxický je Cr6+ pro vodní floru, faunu a živočichy. 
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3.1 Jiné těžké kovy 

Mezi těžké kovy se řadí kovy s vyšší atomovou hmotností. Z hlediska 

ekotoxikologického se však skupina těžkých kovů rozšiřuje i o některé polokovy. Společným 

znakem těžkých kovů jsou jejich vysoce toxické vlastnosti. Z těžkých kovů bych uvedl: 

 

 Měď je esenciální kov, který je pro lidské tělo v malém množství nezbytný. Ve větší 

koncentraci je toxická. Pro většinu organismů je však měď vysoce toxická. Výjimku tvoří 

někteří suchozemští živočichové (např. tvoří hemocyanin). Měď se dostává do ŽP z těžby a 

úpravy rud, může být obsažena v průmyslových i komunálních odpadních vodách a 

z popílků ze spaloven. Její toxické působení je vázáno na bílkoviny, konkrétně na 

disulfidické můstky v nich obsažené. Měď způsobí rozpad můstků a takto postižená 

bílkovina (např. enzym) ztrácí svůj tvar a stává se inaktivní, tedy nefunkční. U rostlin 

vytěsňuje hořčík z chlorofilu a nahrazuje ho, produkt již není schopen fotosyntézy. Velice 

citlivé jsou vodní organismy a lišejníky.  

 Rtuť v kovové formě není příliš toxická především proto, že není rozpustná ve vodě. 

Naopak některé anorganické sloučeniny (př. dusičnan rtuťnatý Hg(NO3)2) a organické 

deriváty s obsahem rtuti jsou vysoce toxické. Do ŽP se rtuť dostává z některých 

průmyslových výrob (př. amalgámový způsob výroby chloru), ze zemědělství (některá 

mořidla a pesticidy s obsahem rtuti), z nátěrových hmot a ze spalování odpadů a fosilních 

paliv. V ŽP se rtuť snadno váže na sedimenty ve vodním prostředí. Při anaerobních 

podmínkách (bez přístupu kyslíku) může docházet díky mikroorganismům k její methylaci 

na mono a dimethylrtuť ((CH3)Hg a (CH3)2Hg), které jsou velice málo rozpustné ve vodě. 

V organické formě se rtuť dostává do organismu živočichů, kde se díky svému lipofilnímu 

charakteru ukládá v tucích. Takto dochází k její akumulaci a biozakoncentrování v rámci 

potravního řetězce. Princip působení rtuti na organismus je podobný jako u mědi a olova. 

Díky své afinitě k vázaným atomům síry v proteinech může měnit jejich strukturu a tak je 

deaktivovat. Rtuť v organismu působí především na ledviny, játra a mozkovou tkáň. [41]  
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4. Zpracování pneumatik 

Ve světě vzniká miliardy tun použitých pneumatik, které musíme určitým způsobem 

zpracovat. Existuje několik způsobů jakým pneumatiky zpracovávat. Je možné je recyklovat 

nebo z nich získávat energii. 

 

Možnosti využití: 

• protektorování 

• výroba regenerátu 

• využití jako palivo 

• chemické zpracování 

• mechanické a fyzikální zpracování 

 

Obrázek č.2 znázorňuje procentuální využití pneumatik, z 72,26 % je energetické 

využití, to znamená, že z největší části se pneumatiky spalují ve spalovnách nebo 

cementárnách. Další největší procentuální podíl, a to 22,43%, má jiný způsob využití, kde se 

pneumatiky ukládají na skládky jako podloží pro přechodné silnice (objezdy apod.). 

Materiálové využití počítá 5% a to je část, na kterou bych se chtěl v této diplomové práci 

zaměřit, protože je známo, že pneumatiky jsou využitelné jako obnovitelné zdroje, granuláty 

pro různé podloží sportovišť, přísada do silnic apod. Jedním z předposledních čísel je 

opakované použití, které činí 0,25% . Toto číslo je velmi malé, ale v automobilové dopravě 

již více rozšířené. Důvodem je obnovování pneumatik například pro přípojná vozidla 

respektive návěsy nákladní dopravy, kde se vzorek obnovuje, dalším takovým příkladem pro 

obnovování pneumatik je prořezávaní vzorků. Posledním a to nejmenším číslem 0,01% je 

kompletní odstranění, které v realitě skoro ani nejde. 
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Obrázek č. 2 – Procentuální využití pneumatik [40] 

 

 

Opotřebované pneumatiky 

Množství vyřazovaných pneumatik v ČR ze všech typů vozidel se pohybuje kolem 40 

tis. t/rok, do roku 2010 se odhaduje zvýšení až na 50 tis. t/rok. Vyřazované pneumatiky jsou 

jednou z komodit, na které se podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, vztahuje 

povinnost zpětného odběru a jsou vyloučeny z odstraňování skládkováním (s výjimkou 

technického zabezpečení skládky). Tuto povinnost zatím bohužel respektuje pouze mizivé 

procento dominantních subjektů na trhu pneumatik. Možností využití ojetých pneumatik je 

celá řada: 

• energetické využití odpadních pneumatik jako paliva - je využito při vysokých 

teplotách spalování pro vytápění, tepelným rozkladem se rozkládá na olej, hořlavý plyn a 

uhlí.    

•  protektorování je ekologicky přijatelná technologie, posouvá však problém v čase 

a je použitelná jen pro pneumatiky v prvních sedmi letech životnosti (samovolné 

biodegradační procesy) 

•  výroba regenerátu - zde je třeba znovu zdůraznit, že žádným z regeneračních 

postupů nelze získat zpět původní kaučuk (výraz regenerát proto není zcela správný, 

používá se však). Regenerace umožňuje novou vulkanizaci (destrukcí vzniklých nových 
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dvojných vazeb). Regenerát získaný mechanickým či tepelným a chemickým zpracováním 

má však jen omezené použití; 

• využití jako palivo, které má vysokou výhřevnost - 21-31 MJ. kg-1 (pro srovnání 

hnědé uhlí 8-12 kJ.kg-1). V cementárnách lze spalovat pneumatiky přímo bez předběžné 

úpravy, tento způsob se využívá u nás jen v několika cementárnách; 

• chemické zpracování pyrolýzou na směs uhlovodíků a saze, zkapalňováním na olej; 

• mechanické a fyzikální zpracování - kryogenním zpracováním, ochlazením na 80 

°C pneumatika zkřehne a lze ji snáze rozsekat strojem nebo vícenásobným mletím za 

normální teploty. Vzniklá pryžová drť má dobré adsorpční vlastnosti, lze ji použít např. pro 

odstraňování ropných látek a výsledný produkt snadno spalovat [27] [28] 

 

 

Charakteristika odpadu z pneumatik takového stupně, kdy už nelze 

regenerovat protektorováním.  

Možnost využití: vyvíjí se postupy k energetickému využití pneumatik. Rozdrcené 

pryžové části se ve formě drti a moučky používají ve stavebnictví jako tepelná izolace, 

jako přísada do betonů a podlahovin a k povrchovým úpravám vozovek. Pyrolytickým 

zpracováním (zatím poloprovozní stadium) je možno získat olefinové sloučeniny pro další 

zpracování v chemickém průmyslu. Energetické využití znamená využití vysoké měrné 

výhřevnosti (34 MJ.kg-1), jako palivo v rotačních pecích, především jako technologické 

palivo v cementárnách. Pro tyto účely se zkouší i energetické optimální spalování celých 

neupravených pneumatik.  

Recyklační technologie: Separace kovových součástí, mletí, regenerace, pyrolýza, 

kryogenní drcení, pálení. [32] 

 

 Použití (opotřebené) pneumatiky lze rozdělit do tří kategorií: 

• částečně použité (opotřebené), které ještě slouží původnímu účelu 

• opotřebené, které nelze znovu použít, ale jsou k protektorování  

• opotřebené, které nelze ani znovu použít ani protektorovat a které se označují jako 

pneumatiky na konci životnosti 
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Uvedená tabulka č.3 popisuje hmotnost daných pneumatik v daných skupinách 

vozidel. Je potřeba si uvědomit, jaká část pneumatik nás zatěžuje.  

 

Tabulka č. 3 - Hmotnost a složení pneumatik podle typů [20] 

skupina plášťů (pneumatik) rozsah hmotnosti (kg) 
Osobní 4,5 - 13,9 

Dodávkové 8,1 - 22,4 
Nákladní 20,7 - 96,5 

Autobusové 39,8 - 70,0 
ostatní 1,0 - 430,0 

 

Tabulka č.4 popisuje materiálové složení pneumatik u osobních a nákladních vozidel. 

 

Tabulka č. 4 - Materiálové složení osobních a nákladních pneumatik [20] 

materiál osobní automobil (%) nákladní automobil (%) 
guma/elastomer 47 45 

saze 21,5 22 

kov 16,5 25 

textil 5,5 - 

oxid zinečnatý 1 2 

síra 1 1 

přísady 7,5 5 

 

 

Tabulka č.5 popisuje orientační procentuální přehled výztuže v pneumatikách. 

 

Tabulka č. 5 – Orientační přehled podílu vyztužených materiálů v pneumatikách [20] 

vyztužené materiály (% hm.celého plášt)  
skupina plášťů (pneumatik) 

ocel textil 

osobní 9,6 7,8 

lehké nákladní 7,2 24 

těžké nákladní 11,7 9,5 

zadní traktorové 5,5 7,8 
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Nakládání s pneumatikami ve světě.  

V roce 1994 byla založena národní organizace ETRA (Europia Tyre Recycling 

Association – Evropské sdružení pro recyklaci pneumatik) se sídlem v Bruselu, která se 

z původních 19 členů z 5 zemí rozrostla na více něž 160 členů z 31 zemí. Jedná se o všechny 

země EU, Austrálii, Kanadu, Kypr, Egypt, Izrael, Malajsii, Norsko, Rusko, Thajsko a USA. 

V roce 2000 byl zahájen provoz internetového portálu pro recyklaci pneumatik na konci 

jejich životnosti EUSTEX (Europia Scrap Tire Exchange), kde se nachází osm databází pro 

pneumatiky na konci jejich životnosti, které jsou následující: použité pneumatiky, kostry 

plášťů pneumatik, odřezky pneumatik, gumový granulát, gumovou moučku, ocelové a 

textilní materiály a pro produkty z opětovně použitých pneumatik. [20] 

Číselně si můžeme zobrazit, jak vypadá celkové procentuální množství pneumatiky, 

které se zobrazuje na níže uvedeným obrázek č.3, který zobrazuje 4% z celkového podílu 

autovraků. Zde se nepočítá kolik pneumatik se v průběhu životnosti vozidla nebo stroje 

vymění a je vedeno jako odpad. 

 

 

 

   

 

Obrázek č. 3 – Materiálové složení autovraků [33] 
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4.1  Protektorování 

Protektorování je jedna z mála možností, které by šlo považovat jako řešení recyklace 

pneumatik. Z hlediska stárnutí, které trvá okolo 6-7 let, doporučení prodejců pneumatik je 4 

roky, kdy dochází k zestárnutí pneumatiky neboli pryže. Poté z hlediska bezpečnosti nelze 

pneumatiku již používat na vozidle. Po tuto dobu lze pneumatiky ošetřovat protektorováním. 

Doposud nejvíce využíváno v nákladní dopravě, kde je pneumatika denně v provozu a 

najezdí spoustu kilometrů. Protektorování je z hlediska finančního a nákladů firmy velice 

dobré. Z pohledu bezpečnosti již ne tak stoprocentní. Protektorování se provádí vyřezáváním 

vzorku v dezénu pneumatiky při teplotě okolo 100°C. Existují firmy, které se přímo zabývají 

protektorováním pneumatik a každá z těchto firem má podobný postup. [35]     

 Tabulka č.6, ale také znázorňuje jakým způsobem nám může na úkor znovupoužití 

pneumatiky ničit životní prostředí. Některé regenerace nám bohužel poukazují na to, jak jsou 

některé systémy dvousečné.  

 

Tabulka č. 6 – Enviromentální dopady protektorování pneumatik [33] 

Energetická 
a 

materiálová 
spotřeba 

Protektorování přináší velké materiálové a energetické úspory oproti výrobě 
nových  

 
pneumatik. Je používáno menší množství primárních materiálů potřebných na 

výrobu pneumatik. 

Emise do 
ovzduší 

Plynné emise vznikají při zahřívání gumárenské směsi používané k nanášení na 
znovu užitou kostru pneumatiky. 

Znečištění 
vod 

K znečištění vod může docházet při přípravných procesech znovu užívaných 
koster pneumatik, jako je čištění, odmašťování a povrchová úprava. 
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4.2 Výroba regenerátu 

Princip recyklace není převratnou novinkou. Zájem o využívání odpadů, které ve 

srovnání s výrobou z prvotní suroviny vyžadují menší náklady na energii, roste. Jedním 

z hlavních důvodů je růst cen ropy, proto se ve značné míře využívá recyklace. 

• úprava staré pryže k regeneraci 

• vlastní regenerační pochod  

• konečné úpravy - zjemňování 

• rozdrcení na malé části 

• třídění rozdrceného materiálu, oddělení není dokonalé, v pryži zůstává 5 – 15 % 

vláken (použití jako plnivo) [21]     

 

V níže uvedené tabulce č.7 je popsán navrhovaný podíl na trhu pro využití 

pneumatik. Tento trend je nejvíce zastoupen v materiálovém využití, kde je vidět, že materiál 

z použitých pneumatik je více užitečný pro další regeneraci. Jak je vidět tak protektorování 

ustává, což by se mohlo zlepšit, kdyby se tento trend rozšířil do rozvojových zemí. 

Energetické a jiné použití nám klesá, důvod je jasný v již výše zmiňovaných bodech. 

 

 

 

Tabulka č. 7 – Navrhovaný podíl využití použitých pneumatik [33] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2006 2012 

Celkový podíl využití 60% 80% 

Z toho využití 

materiálové  20% 30% 

protektorování 30% 30% 

energetické  40% 35% 

jiné 10% 5% 
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4.3 Využití jako palivo 

Výhřevnost pryžového odpadu z pneumatik je poměrně vysoká (cca 30 MJ.kg-1). V 

některých zemích elektrárny a teplárny využívají tento odpad jako palivo (např. ve Velké 

Británii nebo v Německu). Nejčastěji se odpad využívá jako přídavné palivo v 

cementárenských pecích. V ČR je to např. cementárna Mokrá u Brna a Čížkovice. Obsah 

síry (1 - 2%) není na závadu, neboť vzniklý SO2 se váže na alkalické složky cementu. 

Výhřevnost odpadu je sice velká, ale vzhledem k velké spotřebě energie při výrobě 

pneumatik nepředstavuje energetické využití ideální řešení. Navíc se nezvratně přemění 

chemická surovina. [19] 

Byla již řešena výhřevnost a vlastnosti výhřevnosti při změně velikosti rozdrcených 

pneumatik. Je důležité říci, že velikost částic vložených pro spalování určuje spotřebu 

energie. [46]  

 

4.4 Chemické zpracování 

Pyrolýzou lze získat směs uhlovodíků a saze. Některé procesy používají pyrolýzu 

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

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

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

minut na olejovitou směs uhlovodíků s dlouhými řetězci.  

V USA se zkoumá nová biotechnologická metoda využití pryžového odpadu. Materiál ze 

starých pneumatik se smíchá s vhodnými mikroorganismy v kyselém prostředí při teplotě asi 

70°C. Mikroorganismy naruší vazby C-S a připraví tak materiál k novému použití. Cílem 

výzkumu je zpracovat tímto způsobem asi 20% starých pneumatik.  

 

Recyklace pneumatik zkapalňováním 

 Ústav Montebello Research Institute (USA), který je součástí koncernu Tesací Inc., 

vyvinul přeměnu pryže na směs kapalných uhlovodíků působením kapalného topného média. 

Proces probíhá při teplotě asi 400 °C a jako topné medium lze použít levné odpadové oleje, 

zbytky těžkého oleje nebo i motorový olej. Ocelový materiál z výstuže zůstává na roštu a 
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šnekem se podává do pece, kde z něj vznikne recyklovatelný železný šrot. Saze a ostatní 

složky pneumatik zůstávají v topeném oleji jako kal. Zařízení zpracovává asi 6 tisíc kusů 

pneumatik denně. [19]  

 

4.5 Fyzikální zpracování   

 

• mechanické způsoby – pracují v intervalech velmi krátkých, a proto respektují 

podmínky potřebné k plastikaci syntetického kaučuku. Ke zpracování odpadu se 

kromě regeneračních olejů přidávávají chemická (plastikační) činidla. Proces 

probíhá buď v hnětacím stroji nebo ve speciálním vytlačovacím stroji 

(reklamátoru). 

• fyzikální a chemické zpracování odpadů (přepracování) umožňuje regeneraci 

surovin, získání druhotných surovin či energie, odstraňování nebo snížení toxicity 

nebo nebezpečnosti odpadů, zmenšení objemu odpadů. Přepracování odpadů by se 

mělo provádět ve všech stupních nakládání s odpady, počínaje místem vzniku. 

Některé odpady lze zpracovat přímo u výrobce, nebezpečné chemické odpady, 

zejména složité směsi, je třeba většinou přepracovat ve zpracovatelských 

střediscích. Tyto způsoby slouží především pro přepracování průmyslových 

chemických odpadů, zejména nebezpečných. 

• parní způsoby – vhodné pro regeneraci technologického odpadu staré pryže bez 

textilu, jsou založeny na působení vodní páry na rozemletou vodní pryž 

• vařákové způsoby – společným znakem vařákových způsobů je, že se pryžová drť 

ve vhodném kapalném prostředí zahřívá pod tlakem přímou nebo nepřímou párou.  

4.5.1 Mechanické a fyzikální zpracování 

• metoda kryogenní 

• metoda vícenásobného mletí za normální teploty  

Metoda kryogenní 

Pneumatika se ochladí kapalným dusíkem na -80°C. Při této teplotě se stane natolik 

křehkou, že ji lze poměrně snadno rozsekat sekacím strojem. Výsledný produkt (granulát) 
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má vysokou výrobní cenu a navíc se i podstatně změní původní vlastnosti pryže. Na 1 kg 

pneumatik je spotřeba dusíku 0,6 kg.  

Metoda vícenásobného mletí za normální teploty  

Pneumatiky se nejprve rozsekají na fragmenty cca 60x60 mm. Při zpracování velkých 

pneumatik z nákladních aut se provádí podélné půlení a vytrhávání ocelových lan z patek, 

aby nedošlo k rychlému opotřebení sekacího stroje. Ocelová lana spolu s další ocelí z jiných 

pneumatik se předávají ke zpracování v hutích. Za sekacími stroji následují vlastní 

recyklační linky, které se skládají z mlýnů a separátorů.  

[19] 

Na linkách se provádí:  

• postupné drcení na jemnější frakce. 

• separace oceli a textilu. 

• výstupním produktem je granulát různé velikosti zrna, ocel a textil.  

Velmi čistý granulát se používá k výrobě regenerátu (např. v EKO BARUM 

Otrokovice).  

• další způsob využití spočívá ve spojení granulátu s různými pojivy (kaučuk, 

polyurethany, atd). Výrobky se používají např. na povrchy sportovišť, povrchy 

dětských hřišť, jako tepelně izolační rohože, obklady stěn tlumících zvuk, tlumicí 

členy na pražce, silniční patníky apod.  

• další možnost využití granulátu je výroba živičných směsí na povrchy vozovek. Se 

silnicemi s takovými povrchy jsou výborné zkušenosti např. ve Švédsku a v 

Rakousku (zkušební úsek Vídeň - Linec).  

• velmi zajímavým výrobkem je PETRO-EX (KAC, s.r.o., Uherský Brod) - velmi 

jemná frakce granulátu (jemná vlákna mají schopnost obemknout mikroskopické 

kapičky ropných produktů a jiných málo polárních látek). PETRO-EX je účinný při 

úniku takových látek při ekologických haváriích ve vodě i na suchu. PETRO-EX 

nepráší a má vysokou sorpční schopnost (10 kg PETRO-EXu je schopno 

absorbovat 38 l benzinu, 34 l nafty či 30 l motorového oleje, zatímco klasické 

sorpční materiály v 10 kg absorbují pouze 8 l oleje). PETRO-EX absorbuje 

okamžitě, není toxický, na vodě plave a po aplikaci není povrch kluzký. Může se 
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použít i preventivně v čistírnách odpadních vod a průmyslových podnicích do 

filtračních rohoží. Po aplikaci se spaluje ve vysokoteplotních pecích.  

 

Linka na zpracování pneumatik TyreChip  

 

Linka na zpracování pneumatik TyreChip je určená na drcení pneumatik osobních i lehkých 

užitkových vozidel na výstupní frakci do 50 mm. Pneumatiky se drtí v dvouhřídelovém drtiči 

DR240. Drť se třídí v hvězdicovém třídiči ROLLSTER na výsledné výstupní frakci. 

Pneumatiky se drtí v dvouhřídelovém drtiči, odkud se drť vrací z hvězdicového třídiče 

nazpět do drtiče pomocí dopravníku. V případě drcení pneumatik velkých nákladních 

vozidel musí být linka doplněna před-drtičem DR340. Před drcením se doporučuje vytrhnout 

patné lanko. Linku na drcení pneumatik  vyrábí slovenská firma Ing. Častulík, která se 

zabývá drtičem a nožovými mlýny. Linku zobrazuje obrázek č.4.[35] 

 

 

Obrázek č. 4 - Linka na zpracování pneumatik TyreChip [35] 

pol. 1: Dopravník DOP900/5500    Výkon: 800-4000 kg/h 

pol. 2: Dvouhřídelový drtič DR240/900    Půdorys zařízení: 6600x5000 mm 

pol. 3: Dopravník DOP650/3000    Výstupní frakce: chips (10-50mm) 

pol. 4: Hvězdicový třídič ROLLSTER 950/3300_1,5kW  Elektrický příkon: 41-104 kW 

pol. 5: Dopravník DOP650/2500 

pol. 6: Dopravník DOP650/3500/3000 
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Jak takový granulát po kryogenním zpracování lze dále využívat popisuje další tabulka č.8 Není 

však pravidlem, že celá pneumatika není použitelná.  

Tabulka č. 8 – Materiály z vyřazených pneumatik [19] 

materiálová 
skupina 

popis použití 

jemný prach: 0 až 
0,5mm 

je výsledkem zpracování pryže zaměřeného na dosažení 
jemně dispergovaných částic menších než 1mm Hlavní 
využití: podrážky obuvi, sportovní vybavení, složky lože 
kabelu, autosoučásti, pigmenty, barvy-nátěrové hmoty, 
pórézní bitumenové tmely, těsnící hmoty, hmoty k úpravě 
povrchu, SAM a SAMI 

   

granule 
granule 0,5 až 
2mm 
granule 2 až 7mm 
granule 7 až 

15mm 

jsou výsledkem zpracování pneumatik desintegrací 
(rozsekáním-rozřezáním-rozemletím) na velikosti 1 až 
10mm, dvě rozlišované hlavní technologie jsou: 
desintegrace za normálních teplot: mechanická 
desintegrace za normálních či zvýšených teplot kyrogenní 
desintegrace: po zchlazení kapalným dusíkem (nebo 
jinými chladivy) je zkřehlá prýž drcena na požadovanou 
velikost částic Hlavní využití: plnohmotná kola, matrace pro 
dobytek, podlahové krytiny, střešní krytiny, vibrační 
rohože, armatury vozovek, sportovní a bezpečnostní 
armatury, armatury sportovišť, prýžové asfalty, obrubníky 
silnic, ochranné bariéry silničních odboček, zpomalovače 
rychlosti - horizontální vrchlíkové umělé hrboly vozovek 
  
  
  

  

kousky/řízky/drť: 
10-50mm 

vznikají mechanickou desintegraci pneumatik (rozřezáním-
roztrháním) na nepravidelné kousky o velikosti částic 10 až 
50mm, Hlavní využití:lehké plnící a zásypové materiály ve 
stavebnictví, výplň systémů odvodnění, podklady dlažby, 
materiály k údržbě skládek, produkty pro zemědělství a 
materiály pro podložení mostních prvků 

   

nařezané kusy 50 
až 300mm 

vznikají mechanickou desintegraci pneumatik (rozřezáním-
roztrháním) na nepravidelné kusy o velikosti částic nad 
50mm, Hlavní využití:lehké plnící a zásypové materiály pro 
zpevnění břehů, výplň systémů odvodnění, tepelné izolace 
vozovek a dalších staveb, materiál pro protihlukové 
bariéry, materiály k údržbě skládek 

   

celé pneumatiky 

celé pneumatiky lze recyklovat - dále využívat - bez jejich 
fyzikálního nebo chemického zpracování , lze je rozřezávat 
napůl či na čtvrt nebo slisovat Hlavní využití: materiálové 
balíky pro stavebnictví, umělé útesy u hladiny moře, 
protihlukové bariéry, dočasné vozovky, stabilizační prvky, 
rozřezané pneumatiky lze využívat spolu s celými 
pneumatikami ke stavbě protihlukové bariéry nebo 
závlahových systému. 
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Konečné úpravy regenerátu 

Při této úpravě se provedou buď všechny, nebo jen některé dále popsané úkony, podle 

toho, jaké konečné vlastnosti se od regenerátu požadují. 

• homogenizace a mísení 

• předběžné zjemňování 

• čištění (zjemňování) 

• konečné zjemňování a plastování 

Regeneráty jsou také používány pro výrobu podrážek, hadic, dopravních pásů, lisované 

technické pryže, podlahovin, těsnění. [21]     

Při výrobě pneumatik se používá několik materiálů, které se musí v nejčastějších 

případech vyprodukovat z přírody a fyzikálně či chemicky zpracovat. Tyto způsoby 

zpracování mají však na naši přírodu respektive člověka dopad. Další tabulka č.9 popisuje 

environmentální dopady jednotlivých materiálů na výrobu pneumatiky.  

Tabulka č. 9 – Environmentální dopady jednotlivých materiálů na výrobu pneumatik[33] 

Materiál Zdroj Aplikace Potencionální  dopad 

Přírodní 
kaučuk 

Přírodní kaučuk 
je převážně 
získáván z 
dřevin Hevea 
brasiliensis 

Podíl přírodního 
kaučuku na celkové 
produkci výroby 
pneumatik postupně 
klesá, v současnosti se 
pohybuje okolo 30-40% 
hmotnosti. 

Poškození původních ekosystému v 
tropickém deštném pralese, kde se 
nachází okolo 9,5 mil. ha kaučukových 
plantáží. Dopad z dopravy suroviny v 
oblastech primárního výskytu. 

Syntetický 
kaučuk 

Všechny formy 
syntetických 
kaučuků jsou 
vyráběny z 
petrochemických 
surovin 

Podíl vzrostl na 60-70% 
hmotnostních. 

Spotřeba surovinových zdrojů, spotřeba 
energie, emise do ovzduší, znečištění 
vod a produkce odpadů. 

Ocelové 
kordy a 
ocelová 
vnitřní 

vystýlka 

Ocel se získává 
zpracováním 
železné rudy 
zušlochťováním 
železa. 

Ocelové kordy se 
používají k vyztužení 
pneumatik. Celkové 
zastoupení ocele v 
pneumatice činí až 15% 
hmotnosti. 

Dopad při těžbě primárních surovin, 
dopravě při výrobě. 

Saze Získává se při 
spracování ropy. 

Zvyšuje trvanlivost, 
snižuje opotřebení. Dopad během produkce a dopravy 

Oxid 
zinečnaty  

Je přidáván aby zvýšil 
odolnost proti UV 
záření. Jeho podíl se 
pohybuje okolo 1,2% 
hmotnosti. 

Dopad při výrobě a dopravě. 

Síra 

Síra je 
používána k 
vulkanizaci 
pryže. 

Obsah síry v 
pneumatice činí okolo 
1% hmotnosti. 

Dopad během získání síry 
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4.6 Odstraňování textilu z granulátu drcených pneumatik 

Hlavní produkt procházející technologickou linkou je granulát z pneumatiky, který 

prochází recyklací pomocí tří procesů. Tyto procesy se rozdělují na - čištění gumy, uvolněná 

textilní vlákna a částice gumy spojené s textilem (neuvolněná vlákna). Tento podíl se zvyšuje 

při zvyšování velikosti zrna gumového granulátu. 

 Některá průmyslová výroba vyžaduje velmi čistý granulát, prakticky pokud možno 

bez textilních vláken spojených s gumou. 

Odstranění těchto vláken se provádí třemi způsoby: 

• kombinace třídění na vibračních sítech a odsávání textilních vláken 

• elektrostatické oddělování textilu na základě rozdílných elektrostatických nábojů 

pryže a textilu 

• oddělování na fluidním splavu na základě rozdílné hmotnosti pryže a textilního 

vlákna, neboli na rozdílu hmotnosti zrn granulátu  

 

První způsob je nejčastěji používán v recyklačním provozu a na linkách. 

Elektrostatická separace je nejvíce vhodná tehdy, kdy je granulát dokonale uvolněn od 

textilního vlákna, zrnitost granulátu může být maximálně 3–5 mm. Není vhodná pro 

separaci, když jsou zrna gumy spojená s textilem. Další nevýhodou je cena a náročnost 

obsluhy. [11] 

4.6.1 Rozdružování 

Hlavním cílem rozdružování je oddělení jednotlivých materiálů (A, B, popřípadě C 

…) na základě jejich rozdílných vlastností, jako např. hustoty, snášivosti, elektrických nebo 

elektromagnetických vlastností. Je potřeba si uvědomit, že i po několikanásobném 

rozdružování dostaneme vždy ještě nějaký meziprodukt. Není-li další úprava takového 

meziproduktu z ekonomického hlediska únosná a nelze-li takového meziproduktu využít, 

nezbývá než se rozhodnout, zda pokračovat v dalším rozdružování nebo vložit tento produkt 

do jiné složky. [4] [10] 
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4.6.2 Fluidní rozdružování  

Je oddělování textilu od gumy, při kterém se využívá kombinace rozdružování ve 

fluidní vrstvě a vibrační techniky, kdy se materiál pohybuje po nakloněné rovině a tím se dělí 

lehčí částice od těžších. 

Celý princip je založen na rozdílu: 

• tvarová charakteristika textilu (vlákna, jemné chmýří), gumy (granulát) 

• měrná hmotnost textilu a gumy 

• absolutní hmotnost zrna 

Jedním z příkladů, pomocí kterých lze rozdružovat, se jmenuje fluidní splav. Na 

těchto strojích dochází na nakloněné sítové ploše většinou trojúhelníkového tvaru k vibracím 

a zespoda profukuje proud vzduchu, který nadnáší částice na sítu a odnáší nejemnější částice 

do filtru, kde jsou zachyceny. Následkem vibrací a sklonu plochy se částice pohybují po 

ploše a postupně přepadávají přes dělící hranu. Poloha dělících klapek na této hraně 

ovlivňuje složení jednotlivých frakcí. 

 Při separaci lze měnit dané veličiny: 

• množství profukování vzduchu 

• podélný sklon rozdružovací plochy 

• příčný sklon rozdružovací plochy 

• amplituda vibrací 

• množství podávaného materiálu – výkon stroje 

• polohu dělících klapek: tři dělící klapky = čtyři produkty 

 

Rozdružovacím procesem čištění gumového granulátu se docílí tak, že pomocí 

proudění vzduchu dojde k odstranění jemných textilních vláken. 

 Na rozdružovací desce separátoru dojde k rozvrstvení tak, že na dělící hraně 

jsou postupně od podávací strany: 

 

• jemná zrna gumy trojrozměrného charakteru a hrubé části textilních vláken a zrna 

gumy spojená s neuvolněným textilem 
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• jemná zrna gumy s mnoha četným povrchem roztrhaného okraje výrazně 

dvourozměrná (plochá a jemná rozvlákněná textilní vlákna 

• hrubší zrna gumy plochého charakteru a méně rozvlákněná vlákna textilu 

• gumový granulát kubického charakteru bez textilu  

• gumový granulát kubického charakteru bez textilu s ojedinělými zrny gumy 

s pevně spojeným textilem  

• na uzavírací liště separační plochy se koncentrují hrubá zrna gumy, těžké podíly 

charakteru přimíšenin kamení, skla a kovů. 

 

Jednotlivé uvedené typy jdou plynule za sebou a frakce se vybírají pomocí 

stavitelných dělících klapek. Důležitou podmínkou pro správné zpracování zrn je úzká 

zrnitostní velikost. 

Jedním z takových to strojů vyrábí a používá firma Aquatest, která níže uvedený stroj 

na obrázku č.5 používá pro svou práci. 

 

 

 

 
Obrázek č. 5 – Fluidní splav [40] 
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 Separační plocha tvaru pravoúhlého trojúhelníku je buzena pravidelnými kmity a 

současně profukována proudem vzduchu. Separovaná směs, jak je znázorněno na obrázku 

č.6 znázorňuje třídící plochy, 

 
Obrázek č. 6 - Pravoúhlý separační trojúhelník [40] 

 vstupuje na třídící plochu v místě A. Působením kmitů postupuje směrem B. Částice 

o malé specifické hmotnosti jsou nadlehčovány procházejícím proudem vzduchu, tudíž 

působí na ně v omezené míře kmity separační plochy. Působením těchto dvou faktorů se 

částice o různé specifické hmotnosti na třídícím sítu rozdělí na jednotlivé složky podle 

specifické hmotnosti jednotlivých částic a ty vystupují z třídící plochy výstupními hubicemi 

(C, D, E, F) umístěnými podél její delší odvěsny. [11] [12] 

 4.6.3 Pneumatické rozdružování 

Výhodou tohoto rozdružování je ekologie, suché podnebí, úspora energie, nejsou 

zapotřebí odkladiště, příznivě ovlivňuje transport produktů, není zapotřebí zahušťování a 

sušení. 

Vhodnost pneumatické úpravy: - závisí na úpravě uhlí, odkamenění, úprava hnědého 

uhlí, odstranění pyritické síry, v elektro rozdružování kabelů, rozdružování pneumatik (drátů 

kordů pneumatik) [13] 

 

Třídění pneumatické se používá především pro třídění materiálů s menší specifickou 

hmotností nebo pro třídění (odlučování) relativně malých částic, jako například odlučování 

prachu ze vzduchu, respektive jemných materiálů z plynného prostředí. Mezi tento typ 

třídičů řadíme: 
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• vibrační sítové třídiče, které se převážně používají v odprašovacím zařízení, které 

je uzavřeno ve vzduchotěsném krytu. 

• odstředivé klasifikátory pro oddělování prachu z drobnějších tříd pod 10mm. 

• vzdušně cyklóny jsou na obdobném principu hydrocyklónu. Tato podobnost se 

projevuje i ve tvaru cyklónu. Místo jednoduchých cyklónu se používá často 

soustavy většího počtu paralelně zapojených cyklónů malých rozměrů. Počet 

cyklónů v baterii závisí na požadované výkonnosti celého zařízení. Přístroje 

s větším počtem cyklónů průměru 150 až 250 mm se jmenují multicyklóny neboli 

cyklóny bateriové. Ve srovnání s cyklóny, které pracují s dobrou účinností, jen jde-

li o částice větší než 0,06 až 0,0š mm, je účinnost multicyklónů uspokojivá i při 

částicích velikosti 0,01mm. [14] 

4.7 Granuláty  

Granuláty jsou vyráběny a dodávány v široké škále frakcí. Protože v současné době 

neexistuje ve světě normovaná základna pro stanovení kvality a druhu granulátu, společnosti 

si vyvinuly vlastní systémy značení a testování kvality granulátů a dalších výrobků z 

recyklované pryže. Příkladově je znázorněno na obrázku č.7 jak vypadá zrnitost daného 

granulátu . [16] [17] [18] 

 

 

Základní dělení granulátů:  

 

• jemnozrnný – velikost zrn se pohybuje v rozsahu od 0,00mm do 1,50mm 

• střednězrnný – velikost zrn se pohybuje v rozsahu od 0,75mm do 4,00mm 

• hrubozrnný - velikost zrn se pohybuje v rozsahu od 4,00mm do 10,00mm  

[16] [17] [18] 
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jemnozrnný granulát 

 

střednězrnný granulát 

 

hrubozrnný granulát 

Obrázek č. 7 – Granuláty [15] 
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4.8 Zpracování ojetých pneumatik moderními technologiemi 

 

Mezi moderní způsoby patří zpracování ojetých pneumatik pomocí ozonu. Účinkem 

ozonu pneumatika zkřehne a lze rozemlít na gumový prášek nebo připravit na granulát. 

Tento je vhodným materiálem při stavbě silnic, ale hlavně při haváriích, kdy účinkuje jako 

sorbent pro olej nebo ropu. Materiál lze použít i jako plnidlo pro různé technické výrobky 

jako například barviva nebo náplně do tonerů tiskáren. [19] 
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5. Zařízení pro termické zpracování  

Spalování představuje využití tepla, obsaženého v palivu. Spalování obecně je 

oxidační exotermická reakce, která může probíhat s přebytkem vzduchu (oxidační proces) 

nebo s nedostatkem vzduchu (redukční, resp. pyrolýzní  proces). Při procesu oxidačním 

probíhá uvolnění tepla celé přímo ve spalovacím procesu se snahou o dokonalé vyhoření. 

Pyrolýzní proces probíhá ve dvou fázích. První fáze probíhá s přebytkem vzduchu menším 

než 1, dochází při ní k uvolňování hořlavých plynů, které jsou spalovány ve druhé fázi 

spalování. Zvláštní kategorii tvoří spalování odpadů. 

Spalování odpadů má svá určitá specifika. Spalovat lze samozřejmě pouze odpady, 

které obsahují hořlaviny, ale jen u některých druhů odpadů je obsah hořlaviny dostatečně 

vysoký, aby tento odpad mohl být spalován samostatně. U většiny druhů odpadů je obsah 

spalitelných látek nízký nebo proměnlivý, takže k jeho spalování je nutné stabilizační palivo. 

Ani dostatečný obsah hořlavých látek není zárukou bezproblémového spalování. Některé 

druhy odpadů se spékají, jiné mají nižší teplotu tavení než hoření, další mají tendenci ohořet 

na pouze na povrchu.  Další odchylkou oproti spalování paliva je větší nebezpečí vzniku 

škodlivin a daleko větší spektrum škodlivin, které jsou v odpadech obsaženy, nebo které 

mohou při spalování vzniknout. Proto spalování odpadů má mnohem přísnější nároky na 

režim a technologickou kázeň a nároky na dokonalost čištěných spalin jsou u spaloven 

odpadů mnohem vyšší, než je tomu při spalování paliv. Proto také není možno spalovat na 

každém spalovacím zařízení všechny druhy odpadů. [38] 

5.1 Základní druhy zařízení pro termické zpracování  

Účelem spalovacího zařízení je vytvořit optimální podmínky pro spalování, tj. zajistit 

dostatečný a rovnoměrný přísun okysličovadla a jeho pokud možno dokonalé promíšení 

s palivem. 

Spalovací zařízení rozdělujeme podle skupenství použitého paliva, tady rozeznáváme 

spalovací zařízení pro: 

• paliva pevná 

• paliva kapalná 

• paliva plynná 
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Spalovací zařízení pro paliva pevná 

Tato zařízení rozdělujeme dále podle způsobu úpravy paliva na zařízení pro: 

• paliva neupravená 

• paliva drcená 

• paliva mletá 

[38] 

 

 Pyrometalurgické metody zpracování elektroodpadu využívají procesů pyrolýzy, 

tavení, spékání (aglomerace) a reakce fází za vysokých teplot. Klasické způsoby zpětného 

získávání ušlechtilých kovů pyrometalurgickými metodami se zásadně neodlišují od procesů 

používaných při zpracování meziproduktů s obsahem ušlechtilých kovů z prvovýroby 

neželezných kovů z koncentrátů. Pokud je materiál z plastické hmoty nebo jiné organické 

složky, pak nejběžnějším způsobem jejich odstranění je spálení v tavenině kovů nebo v peci. 

[42] 

 

5.2 Produkty při zpracování pneumatik 

Ve většině případů se pneumatiky bohužel odstraňují na skládky, i když představují 

velký potenciál energie. Jednou z variant, jak se začít pneumatik zbavovat je spalování, kde 

by se mohla využívat jejich velká výhřevnost. Odhadované čísla ročního množství 

vyřazených pneumatik je kolem 1,5 milionu tun v Evropské unii z toho například 0,4 

milionu tun ve Velké Británii.  

Další z obrázků č.8 popisuje procentuální poměr mezi osobními a nákladními 

vozidly, jaký materiál se v nich nachází. 
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Obrázek č. 8 – Materiálové složení pneumatik  [40] 

 

V současné době má pyrolýza velkou budoucnost z důvodu využití pyrolýzních 

zbytků při spalování. Získané pyrolýzní oleje se můžou využívat jako palivo, přísada do 

ropných surovin, nebo jako významný zdroj rafinovaných chemikálií. Odvozené plyny lze 

užitečně využít jako palivo s dalšími možnostmi jako ekologické palivo, uhlí nebo aktivní 

uhlí. [22] [23] 

 Získaný podíl produktů je hlavně závislý na podmínkách pyrolýzy, maximální zisk 

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

obsah síry atd.,  jsou analyzovány a srovnávány s ropnými produkty. Mimo látek benzenu, 

xylenu, toluenu, limonenu a styrenu by mohl být olej využíván jako zdroj chemických 

surovin. 

 Získané pyrolytické oleje z pneumatik mají vlastnosti, které jsou závislé na 

pyrolytických podmínkách, vazby jsou srovnatelné s ropnými produkty a můžou se používat 

jako palivo pro motory. [22] [23] 
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 Pyrolýzními produkty opotřebených pneumatik jsou pyrolýzní plyn, pyrolýzní olej, 

pyrolýzní uhlík a kovový odpad (kord). Procentní výtěžek pyrolýzy je znázorněn v tabulce 

10. 

 

Tabulka č. 10 – Procentní výtěžek pyrolýzy [22] [23] 

Polymérní odpad Pyrolýzní plyn Pyrolýzní olej Pyrolýzní uhlík Železný kord 

Opotřebované 
pneumatiky 10% 50% 35% 5% 

 

5.3 Pyrolýzní uhlí  

Je pevným produktem pyrolyzního procesu a výsledkem je uhlí, které se používá 

v rozvojových oblastech jako například metalurgický a ostatní průmysl. V alternativní 

záměně pyrolýzního uhlí na kapalné produkty spočívá především v drcení a sloučení s vodou 

a se stabilizátorem. Směs se může skládat z bioolejů a uhlí, v takovémto případě je těžké 

určit materiálové složení směsi. Pokud je směs stabilní a proměnlivá s koncentrací dřevěného 

uhlí do 60%, tak je možné ji hojně využívat v praxi. Směsi mohou být vyrobeny z oleje o 

maximální koncentraci dřevěného uhlí do 25%. Směsi z oleje, dehtu a vody nemají vyřešen 

problém se stabilitou. Voda v pyrolýzních produktech je jednak produkována z vlhkosti 

obsažené v biomase a jako reakční produkt z pyrolýz, ta velmi často obsahuje velmi vysokou 

úroveň organických složek. Voda z pyrolýzy ovlivňuje celkový návrh technologického 

procesu. Pyrolýzní koks musí být po oddělení tepelně upraven. [25] [26] 
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5.4 Využití pyrolyzního koksu 

Využití pyrolýzního koksu: při výrobě gumových výrobků (puky, duše), barevných 

plastů, náplň tonerů, sorbent ropných látek při průmyslových haváriích, po smíchání s vodou 

jako palivo, směs s olejem pro spalování, při sušení jako redukční materiál.  

Po zplyňování se může použít jako palivo, výroba energie, spalování pro sušení a ohřev. 

[25] [28] 

 Způsob vytváření částečných pyrolyzovaných polymerů. Předmětem tohoto vynálezu 

je pyrolýza polymerů ve tvaru zrn. Zrna se používají pro odstraňování nečistot, takových 

jako sloučenin síry, monomerů nebo jiných znečištěných látek, z plynů, pro čištění plynů, 

čištění tekutin, jako jsou například deriváty fenolů ze stok nebo barbiturátu z krve. Částečně 

rozložené materiály široce porézní si našly použití jako adsorbent pro odstraňování 

vinylchloridu, čištění krve, využití fenolů a zároveň v sloučenině s kovy, jako katalyzátory 

v procesech průmyslových a laboratorních.  Obecně nejrozšířenější adsorbent je aktivní uhlí. 

Pro využití aktivního uhlí v průmyslu se nejvíce používá různorodé uhlikaté materiály, jako 

jsou například antracit, černé uhlí, koks, rašelina atd. Vhodné materiály mají  nízký obsah 

popela, jsou dostupné ve formě produktů jednorodých stejné jednorodé kvality.  

 Jsou známy dva zásadní způsoby aktivace. Prvním z nich je způsob „chemické 

aktivace“, podle kterého jsou uhelné materiály nebo občas uhlí odbarveny, impregnují se co 

nejméně jedním způsobem aktivujícím, jako například chloridem cíny, uhličitany, siřičitany 

nebo fosforem, teprve pak se podrobují pyrolýze. [41] 
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5.5 Filtry s aktivním uhlím 

Tyto filtry nejen že odlučují oxidy dusíku a těžkých kovů, ale rovněž se zjistilo, že se 

na nich zachytávají částečky dioxinů. Principy činnosti jsou různé, buď se používá aktivní 

uhlí v sypké podobě, nebo se používají pevné plochy s velkým měrným povrchem a na nich 

dochází k odlučování. [30] [31]  

Na uvedeným obrázku č.9 je vidět, jak takový filtr s aktivním uhlím může vypadat a 

jak funguje. Z levé strany přichází spaliny, které vchází do filtru respektive nádoby 

s aktivním uhlím, po zachycení vychází ven druhou stranou.  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 – Filtr z aktivním uhlím [29] 

 

 

 

koks 
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6. Sorpce těžkých kovů (experimentální část) 

Sorpce je zachytávání chemických látek některými přírodními nebo průmyslovými 

materiály (sorbenty), které mají vysokou sorpční schopnost. Sorbenty mohou být použity 

k sorpci těžkých kovů v rámci jejich odstraňování ze životního prostředí nebo k získávání 

jako užitkových složek. Mezi přírodní sorbenty patří lignit, popílek, rašelina, písek se zrny 

písku pokryté oxidem železa, modifikovaná bavlna nebo vlna atd. 

Mezi uměle vytvořené sorbenty patří například aktivní uhlí nebo jiné produkty 

termického zpracování surovin. Tyto materiály mají vysokou sorpční schopnost díky 

pórovitosti materiálu a velkému specifickému povrchu. Příkladem umělého sorbentu je 

pevný zbytek po termickém zpracování pneumatik, kde bylo tepelnou degradací tohoto 

materiálu dosaženo vysoké porézní struktury. [43] 

Cílem diplomové práce je zjistit, zda je možné sorbovat těžký kov, konkrétně chrom 

z vodného roztoku pomocí tuhého pyrolýzního zbytku, který vznikl termickým zpracováním 

pryže z pneumatik. Vzorky sorbentu dodala firma BYDOZA CZ, s.r.o., která se mimo jiné 

zabývá termickým zpracováním surovin.  

Při pyrolýze vnikají 4 základní produkty a to pyrolýzní plyn, pyrolýzní olej, voda a 

tuhý pyrolýzní zbytek. Množství pyrolýzní vody závisí na množství vody volné a vázané 

v primární surovině. 
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6.1 Popis vzorku                                                        

Vzorek tuhého zbytku po pyrolýze pryže z pneumatik byl poskytnutý společností 

BYDOZA CZ, s.r.o. Jedná se o produkt vzniklý vysokoteplotním termickým rozkladem za 

nepřístupu kyslíku. Vzorek je možno vidět na obrázku č. 11. 

Vzorek koksu byl dále podrcen, pomlet a roztříděn na vibračním třídiči (viz obrázek č. 10) na 

dvě zrnitostní třídy. Jemnější frakce se pohybovala od 0 - 0,2 mm (frakce 1) a na 0,2 - 1 mm 

(frakce 2).  

 

Na obrázku č. 11 a 12 jsou vidět jednotlivé frakce roztříděného sorbentu.  

 

 
Obrázek č. 10 - Vibrační třídič Retsch [foto autor] 
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      Obrázek č. 11 - Pyrolýzní koks [foto autor] 

  

 

Obrázek č. 12 - Nejjemnější frakce do 0,2 mm (frakce 1) [foto autor] 
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Obrázek č. 13 - Frakce 0,2 – 1,0 mm (frakce 2) [foto autor] 

 

Vzorek byl roztříděn na jednotlivé zrnitostní třídy na vibračním třídiči Retsch, který je 

zobrazený na (obrázku č. 10). 

 

6.2 Příprava roztoku 

V rámci ověření sorpčních vlastností obou frakcí vzorku (frakce 1, frakce 2), byl 

namíchán vodný roztok obsahující chromité ionty a to o koncentraci 10 mg/l. Lze 

předpokládat, že se v takto získaném roztoku vyskytují pouze trojmocné kationty chromu. 

Poněvadž však byly vzorky analyzované na AAS s plamenovou ionizací, která dokáže 

detekovat pouze atomární chrom, bude v práci dále popisována sorpce celkového chromu. 

6.3 Sorpce chromu z vodného roztoku 

Před zahájením sorpce bylo potřeba připravit 2 navážky ( 5 a 15g) vzorku frakce 1 a  

vzorku frakce 2. Každá z těchto navážek byla nasypána do nádoby a k ní bylo přidáno 500 

ml vodného roztoku s obsahem chromitých iontů. Míchání probíhalo na míchačce Heidolph 

Reax 20, která je vidět na (obrázku č. 17). Frekvence otáček byla 9 ot/min-1, časový interval 

odběru vzorku byl 5, 10 a 40 minut.  Vzorky byly odebírány pipetou o objemu 25 ml a 

přefiltrovávány do vzorkovnic. Po ukončení sorpce byly vzorky podrobeny analýze na AAS 

– plamenovou metodou. 
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  Obrázek č. 14 - Míchačka Heidolph Reax 20 [foto autor] 

 

Obrázek č. 15 - Filtrace sorbovaného roztoku Cr [foto autor] 

6.4 Měření AAS – plamenová metoda 

Principem metody Atomové absorpční spektrometrie je absorpce záření rezonanční 

spektrální čáry volnými atomy měřeného prvku v základním energetickém stavu. Metoda 

AAS s plamenovou ionizací umožňuje měřit koncentraci asi 60 prvků (kovů a přechodných 

prvků) a používá se při analýzách vzorků různého původu. Významný je podíl této metody 

při sledování nízkých obsahů toxických prvků ve vzorcích životního prostředí, kde se velmi 

dobře uplatňuje pro svou vysokou citlivost a selektivitu. [49]    
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V rámci tohoto experimentu byla použita plamenová pracovní technika AAS (F 

AAS) pro stanovení vyšších koncentrací (desetiny až desítky µg/ml).  

Výsledky analýz celkového obsahu chromu v roztoku během sorpce jsou uvedeny 

v tabulce č. 13.  

Tabulka č. 11 – Množství celkového chromu v roztoku [tabulky autor] 

                              A  

frakce 1 o hmotnosti 5g 
čas 

(min) 
zůstatek Cr (mg/l) účinnost sorpce (%) 

5 8,03 19,7 

10 7,34 26,6 

40 5,96 40,4 

 B  

frakce 1 o hmotnosti 15g 
čas 

(min) 
zůstatek Cr (mg/l) účinnost sorpce (%) 

5 4,87 51,3 

10 4,83 51,7 

40 4,80 52 

 C 

frakce 2 o hmotnosti 5g 
čas 

(min) 
zůstatek Cr (mg/l) účinnost sorpce (%) 

5 6,90 31 

10 6,18 38,2 

40 4,43 55,7 

 D 

frakce 2 o hmotnosti 15g 
čas 

(min) 
zůstatek Cr (mg/l) účinnost sorpce (%) 

5 6,62 33,8 

10 5,9 41 

40 4,29 57,1 
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Úbytky chromu z roztoku jsou znázorněny v následujících grafech (č.1,3,5 a 7), ze kterých 

lze vyčíst, jaké ubylo hmotnostní množství těžkého kovu na litr, další grafy (č. 2,4,6 a 8) 

znázorňují procentuální využití sorbentu v daném časovém intervalu.    
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Graf č. 1 – Zůstatek těžkého kovu při filtraci pomocí frakce 1a váhy sorbentu 5g [graf  autor] 
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Graf č. 2 – Procentuální využití sorbentu pomocí frakce 1 a váhy 5g [graf  autor] 
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Graf č. 3 - Zůstatek těžkého kovu při filtraci pomocí frakce 1a váhy 15g [graf  autor] 
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Graf č. 4 - Procentuální využití sorbentu pomocí frakce 1 a váhy 15g [graf  autor] 
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Graf č. 5 - Zůstatek těžkého kovu při filtraci pomocí frakce 2a váhy 5g [graf  autor] 
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Graf č. 6 - Procentuální využití sorbentu pomocí frakce 2 a váhy 5g [graf  autor] 
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Graf č. 7 - Zůstatek těžkého kovu při filtraci pomocí frakce 2 a váhy 15g [graf  autor] 
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Graf č. 8 - Procentuální využití sorbentu pomocí frakce 2 a váhy 1 5g [graf  autor] 
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Následující graf č. 9 znázorňuje celkové procentuální porovnání daných frakcí a využití daného 

sorbentu v časovém intervalu. 
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Graf č. 9 – Účinnost sorbcí jednotlivých frakcí [graf  autor] 

 

 

Z naměřených výsledků vyplývá, že účinnost sorpce u žádného ze vzorků nepřesáhla během 

40 minut 60%. Nejvyšší účinnost sorpce vykazoval vzorek frakce 2 o navážce 15g, kde byla 

účinnost 57,1 %. U ostatních vzorků se však účinnost sorpce po 40 minutách příliš nelišila. 

Všechny vzorky nasorbovaly přes 50% chromu.  

Lze říct, že ani hmotnost navážky u stejných zrnitostních tříd nebyla určujícím faktorem, 

poněvadž podobných výsledků bylo dosaženo jak u navážky frakce 2 (5g), tak i u navážky 

15g stejné frakce. Pouze u navážky 5g frakce 1 byl malý rozdíl způsobený zřejmě 

nedostatečnou sorpční kapacitou vzorku. 

Z hlediska kinetiky sorpce vykazoval nejlepších vlastností vzorek frakce 1 o navážce 15g, 

kdy bylo maximální sorpční kapacity dosaženo již během prvních 5 minut sorpce. Ostatní 

vzorky měly nárůst rychlosti sorpce pomalejší a mezi sebou velmi podobný. 

Z ekonomického hlediska je nutno minimálně vyhodnotit cenu za drcení a mletí materiálu, 

dále finanční náklady na časovou jednotku sorbování. Pokud budou náklady na zdrobňování 

materiálu vyšší, než cena za časovou jednotku sorpce, je samozřejmě lepší použít materiál 
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hrubozrnější. Pokud však na rychlosti odstraňování chromu záleží, například při likvidacích 

havárií, kdy se může těžký kov, v tomto případě chrom, dostat do životního prostředí, bude 

samozřejmě nutností použít jemnější frakci, která díky velkému specifickému povrchu, 

zabezpečí téměř okamžité odstranění této složky. 

Otázkou však zůstává, proč se z roztoku odstranila pouze větší polovina chromu a to i při 3-

násobném zvýšení navážky sorbentu. K pochopení tohoto problému by bylo nutno provést 

další analýzy, především změřit specifické povrchy jednotlivých frakcí sorbentu, dále pak 

změřit kinetiku sorpce při různých koncentracích chromitých vodných roztoků a při různých 

navážkách tohoto sorbentu.  
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7. Závěr 

 Tato diplomová práce je zaměřena na energetické zpracování pneumatik a odpadní 

pryže a využití pyrolýzního zbytku jako sorbentu. Hlavním cílem bylo vyzkoušet, jak jinak 

lze využít použitou pneumatiku či pryž.  

V první části je popsána pyrolýza a její rozdělení. Druhá část práce popisuje vlastnosti 

vybraných těžkých kovů a jejich vliv na životní prostředí. Třetí kapitola se zaměřuje na  

zpracování  pneumatik a pryže, zaobírá se mechanickým, fyzikálním či chemickým 

zpracováním a využitím konečných produktů jednotlivých technologií.  Ve čtvrté části jsou 

představeny termické metody zpracování pneumatik, kde je také popsán vznik pyrolýzních 

zbytků a jsou zmíněny možnosti jejich využití.  

 Experimentální část práce byla zaměřena na sorpci těžkých kovů, konkrétně 

trojmocného chromu. Z důvodu analýzy vzorků na AAS-F však bylo možno stanovit pouze 

atomární chrom, a proto je v práci uváděna sorpce celkového chromu. Jako sorbent byl 

použit tuhý pyrolýzní zbytek - koks, který vzniká společně s dalšími produkty při  

pyrolýzním zpracování použitých pneumatik. 

 Výsledky analýz ukázaly, že pomocí tohoto sorbentu lze odstranit, v rámci daných 

parametrů experimentu, pouze větší polovinu chromu z roztoku. Nejlepších výsledků bylo 

dosaženo u vzorku frakce 1 (0 - 0,2 mm) a navážky 15g, kdy bylo maximální sorpční 

kapacity dosaženo již během 5 minut. 

Hmotnost navážky u stejných zrnitostních tříd nebyla zcela určujícím faktorem, poněvadž 

podobných výsledků bylo dosaženo jak u navážky frakce 2 (5g), tak i u navážky 15g stejné 

frakce (0,2 – 1,0 mm). Pouze u navážky 5g frakce 1 byl malý rozdíl způsobený zřejmě 

nedostatečnou sorpční kapacitou vzorku. 

Limitujícím faktorem je však to, že se odstranila pouze větší polovina chromu a to i při 3-

násobném zvýšení navážky sorbentu. K vyřešení tohoto problému by bylo nutno provést 

další analýzy, především změřit specifické povrchy jednotlivých frakcí sorbentu, dále pak 

změřit kinetiku sorpce při různých koncentracích chromitých vodných roztoků a při různých 

navážkách tohoto sorbentu.  

Tyto další analýzy by mohly být předmětem jiné diplomové práce. 
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