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Úvod 

Konzumní společnost, ve které ţijeme, nám umoţňuje pohodlnější ţivot plný 

technických vymoţeností, jenţ nám usnadňují nejen práci a vzdělávání, ale také nám 

zajišťují zábavu. Daní, kterou je nutno za tyto vymoţenosti moderní doby zaplatit, je stále 

se zvětšující mnoţství odpadů, které se hromadí v našem ţivotním prostředí, a tedy i všude 

kolem nás. 

 Elektrický a elektronický odpad neboli elektroodpad (e-waste) je jedním z druhů 

odpadů s nejvíce rostoucím objemem. Spolu s nastoupenou cestou zvyšování technické 

vybavenosti dochází nejen v ČR, ale i všude v Evropě a dalších zemích zcela jistě ke 

zvětšení objemu elektronického odpadu. Vývoj elektroniky je tak rychlý, ţe zastaralými se 

stávají i zcela funkční zařízení, coţ platí především pro osobní počítače, mobilní telefony, 

televizory, apod. Obecně je moţné konstatovat, ţe elektronický odpad se stává předmětem 

zájmu především z ekologických důvodů, protoţe obsahuje vysoce toxické těţké kovy 

a organické znečišťující látky, coţ představuje váţnou hrozbu pro ţivotní prostředí 

a  plýtvání se zdroji. 

Dalším odpadem s významně rostoucím objemem jsou pneumatiky. Mnoţství 

odpadních pneumatik s krátkou ţivotností kaţdoročně stoupá. Ročně je v EU 

vyprodukováno 2,8 mil. tun, v Severní Americe 2,5 mil. tun a v Japonsku 1 mil. tun 

odpadních pneumatik. Pneumatiky jsou vyráběny z kaučukových materiálů, sazí, 

vláknitých materiálů, anorganických příměsí a dalších. Obsahují velké mnoţství látek 

s vysokou prchavostí a pevný uhlík, jenţ má vyšší výhřevnost neţ uhlí. Takové 

materiálové sloţení a energetické vlastnosti dělají z odpadních pneumatik významný zdroj 

jak materiálu, tak energie a potenciálně také surovin. 

 Vzhledem ke značnému mnoţství vznikajících odpadů tohoto druhu je 

v současnosti jejich vyuţívání a odstraňování středem pozornosti na celém světě. Tradiční 

skládkování, jakoţto nejrozšířenější metoda nakládání s těmito odpady, jiţ není 

povaţováno za udrţitelný způsob odstraňování odpadů, a to z řady důvodů jako je velká 

rozloha skládek, moţné znečištění nejen spodních vod a ovzduší, velmi malý podíl získané 

energie, nevratná ztráta ropy vzhledem k její značné spotřebě při výrobě polymerů apod. 
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Stále více se ke zhodnocení odpadů vedle materiálového pouţívá také energetické vyuţití, 

v jehoţ rámci je mezi nejrůznějšími technologiemi velice slibný proces pyrolýzy.  

  Pyrolýza představuje vhodnou metodu pro recyklaci nejen odpadních polymerů, 

které jsou podstatnou součástí řešeného elektroodpadu, ale i peumatik. Pyrolýza odpadních 

polymerních materiálů a pneumatik neboli termická degradace bez přístupu oxidačního 

činidla umoţňuje jak redukci velkého objemu, tak i konverzi na cenné produkty. Při 

procesu pyrolýzy vznikají tři produkty odlišného skupenství, tj. pevná, kapalná a plynná 

fáze, kdy kaţdá z nich má své moţné vyuţití v různých oblastech. 

Cílem této diplomové práce je experimentálně ověřit moţnost zpracování vybrané 

sloţky odpadu pouţitím pyrolýzní jednotky, tj. ověřit moţnost zpracování odpadních 

plastů z elektroodpadů a odpadních pneumatik pomocí pyrolyzní jednotky Pyromatic, která 

byla vyvinuta ve spolupráci klastru Envicrack a Vysoké školy báňské-Technické univerzity 

v Ostravě (dále jen VŠB-TUO).  
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1 Teoretická část 

1.1 Odpadové hospodářství v oblasti elektroodpadu 

Odpad je celosvětově ekologickým, sociálním a hospodářským problémem. 

U některých můţe vyvolávat negativní představy (odpadky, smetí, skládky toxického 

odpadu, apod.), pro jiné můţe být zase příleţitostí (výzkumnou, pracovní či 

podnikatelskou). Oblast odpadového hospodářství a recyklace má vysoce rostoucí trend. 

Produkce a charakter odpadu v jednotlivých krajinách je různý a různá je i úroveň 

nakládání s tímto odpadem. Záleţí to především na typu průmyslu a na úrovni pouţívaných 

technologií, ale zohledněny mohou být i jiné aspekty. 

Samotná problematika odpadů je v ČR řešena zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech v platném znění, který je dále doprovázen řadou příslušných vyhlášek 

a nařízení. Zákon tedy představuje základní legislativní nástroj, který zapracovává 

příslušné předpisy EU a upravuje jak terminologii a pravidla pro předcházení vzniku 

odpadů a nakládaní s nimi, tak i práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné 

správy v oblasti odpadového hospodářství. Konkrétně pro oblast elektroodpadu je zákon 

doprovázen především prováděcí vyhláškou č. 352/2005 Sb., o nakládání 

s elektrozařízeními a elektroodpady  [1, 2 - 4]. 

1.1.1 Elektrická a elektronická zařízení 

Elektrická a elektronická zařízení představují neoddělitelnou součást kaţdodenního 

ţivota pro celé lidstvo. Zároveň mají v současnosti značně kratší ţivotnost neţ dříve 

a stávají se tak závaţnou problematikou mezi odpady. 

Elektrickým a elektronickým odpadem se v souvislosti s jeho specifikací, 

kategorizací a nakládáním, zabývá Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES 

ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). 

 Účelem této směrnice je na prvním místě prevence vzniku odpadních elektrických 

a elektronických zařízení a dále jejich opětovné pouţití, recyklace a další formy jejich 

vyuţívání ve snaze sníţit mnoţství odpadu určeného k odstranění. Taktéţ usiluje 
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o zlepšení účinnosti ochrany ţivotního prostředí ze strany všech subjektů zapojených do 

ţivotního cyklu elektrických a elektronických zařízení, tj. výrobců, distributorů 

a spotřebitelů a především subjektů přímo se podílejících na zpracování odpadních 

elektrických a elektronických zařízení. 

 "Elektrickým a elektronickým zařízením" (EEZ) je zařízení, jehoţ správná funkce 

závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli a zařízení na výrobu, 

přenos a měření tohoto proudu a pole, které spadá do kategorií dále uvedených a je určeno 

pro pouţití s napětím nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro proud 

stejnosměrný. 

 "Odpadním elektrickým a elektronickým zařízením" (OEEZ) je elektrické 

a elektronické zařízení, které je odpadem, včetně všech konstrukčních částí, podsestav 

a spotřebních materiálů, jenţ jsou součástí výrobku v době jeho vyřazení. 

Do oblasti působnosti této směrnice spadají kategorie elektrických 

a elektronických zařízení:  

1. velké spotřebiče pro domácnost; 

2. malé spotřebiče pro domácnost; 

3. zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení; 

4. spotřební elektronika; 

5. osvětlovací zařízení; 

6. elektrické a elektronické nástroje  

(s výjimkou velkých stacionárních průmyslových   nástrojů); 

7. hračky, vybavení pro volný čas a sporty; 

8. zdravotnické prostředky  

(s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků); 

9. přístroje pro monitorování a kontrolu; 

10. automaty. 
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Z důvodu potřeby omezování pouţívání některých nebezpečných látek 

v elektrických a elektronických zařízeních byla v Evropské unii přijata Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jejím cílem je ochrana 

půdy, vod a ovzduší proti znečištění, a to omezením či úplným zakázáním pouţívání šesti 

látek, jako jsou kadmium, rtuť, olovo, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) 

a polybromované difenylethery (PBDE), v uvedených typech zařízení. Směrnice určuje 

opatření, které mají zabezpečit, aby nové elektrické a elektronické zařízení uváděné na trh 

od 1. července 2006 neobsahovali ţádné z těchto látek s výjimkou rtuti v zářivkách nebo 

olova v různých typech pájek. Směrnice zakazuje pouţití jiných nebezpečných látek, které 

jsou příznivější vůči ţivotnímu prostředí [1, 2, 5, 6]. 

1.1.2 Odpadní elektrická a elektronická zařízení 

Odpadní elektrická a elektronická zařízení nebo-li elektroodpad je moţno definovat 

jako směs různých kovů, která je spojena, pokryta nebo pomíchána s různými plasty 

a keramikou. V tomto druhu odpadu můţeme nalézt téměř všechny prvky, které jsou 

uvedeny v Mendělejevově tabulce prvků, a proto neodborné zacházení s elektroodpadem 

můţe vést k úniku nebezpečných kovů či jiných 

škodlivých látek do ţivotního prostředí, coţ má 

následně neţádoucí vliv především na zdraví 

člověka, jelikoţ většina prvků, obsaţených 

v elektroodpadu, je toxická.  

Na druhé straně obsahuje elektroodpad také 

značné mnoţství cenného materiálu, a to hlavně 

ušlechtilých kovů, které lze zpětně získávat.  

Z těchto uvedených důvodů je veškerý elektroodpad, který jiţ doslouţil, nutno 

odevzdat do míst k tomu určených, coţ také souvisí s tzv. zpětným odběrem, který je 

velice důleţitou součástí pro moţnost recyklace elektroodpadu.  

Pro názorný přehled uvádí Obrázek 1 symbol přeškrtnuté pojízdné popelničky pro 

označování elektrického a  elektronického  zařízení, díky kterého je moţno rozpoznat, zda 

se jedná o elektrospotřebič či nikoliv, a který vyjadřuje, ţe elektrozařízení nesmí být 

 
Obrázek 1  Symbol pro označování 

elektrického a elektronického zařízení 
[10]. 
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vyhozeno do komunálního odpadu. Tento symbol však najdeme pouze na elektrozařízeních 

vyrobených od srpna 2005, kdy byla zavedena povinnost odděleného sběru těchto odpadů 

[7 - 10]. 

Elektroodpad zahrnuje širokou škálu vyřazených výrobků, jejichž části a moduly 

obsahují elektronické součástky. Jedná se především o tyto: 

 elektronické a elektrotechnické součástky; 

 televizory, výbojky, zařízení pro výměnu peněz; 

 kancelářská, informační a komunikační technika (např. počítače, tiskárny, kopírky); 

 přístroje z domácností (např. chladničky, trouby, myčky, pračky); 

 malé domácí spotřebiče (např. vysavače, holící strojky, mikrovlnné trouby); 

 přístroje laboratorní a zdravotní techniky; 

 zábavní elektronika (např. přehrávače, videonahrávače, videokamery); 

 měřící, řídící a regulační zařízení; 

 světelné zdroje, elektronické zdroje proudu apod. [1, 11]. 

1.1.3 Materiálová charakteristika elektroodpadu 

Elektroodpad tvoří podle různých zdrojů přibliţně 4 % komunálního odpadu. 

Představuje směs různých materiálů a sloţek, která se neustále mění. Sloţení 

elektroodpadu je dáno především kovy a plasty. Odhad sloţení elektroodpadu z pohledu 

materiálů a komponentů v něm se vyskytujících je znázorněn na Obrázku 2. 

Jak vyplývá z Obrázku 2, největší zastoupení v elektroodpadu má ţelezo a ocel, 

které spolu tvoří téměr polovinu hmotnosti odpadu. Druhým nejzastoupenějším 

komponentem elektroodpadu jsou plasty (např. polyethylen, polypropylen, polyester, apod.) 

a ţáruvzdorné plasty, tvořící společně asi 21 % jeho hmotnosti. Měď, hliník a jiné 

neţelezné kovy (Ni, Sn, Pb, Zn) spolu s ušlechtilými kovy (Au, Ag, Pd), představují 

necelých 13 % a sklo s keramikou pak představují 7,4 %. 

Za jedny z nejškodlivějších látek, vyskytujících se v odpadním elektrickém 

a elektronickém zařízení se povaţuje rtuť, kadmium, olovo a šestimocný chrom.  

Materiálové, chemické či mineralogické sloţení elektroodpadu je důleţité 

především pro postupy jeho zpracování a recyklace, a proto je prakticky nevyhnutelné 
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vykonávat analýzy sloţení odpadu po vhodné mechanické úpravě a odběru 

reprezentativního vzorku [2, 7]. 

 

1.1.4 Životní cyklus elektrického a elektronického zařízení 

Ţivotní cyklus elektrozařízení, který uvádí Obrázek 3, je dán následujícími etapami: 

1. Nákup nového elektrického či elektronického zařízení – při zakoupení výrobku 

platí spotřebitel tzv. recyklační poplatek, který později slouţí k financování sběru 

a recyklace vyřazeného zařízení. 

2. Nepotřebná elektrozařízení – zařízení se časem stává nepotřebné či nepouţitelné, 

a proto je zapotřebí zajistit jeho odstranění způsobem, který je v souladu s ochranou 

ţivotního prostředí. 

3. Sběr – pro sběr elektrozařízení existuje několik variant. Jejich výběr závisí na 

stavu, v jakém vyřazená zařízení jsou: můţe-li být zařízení znovu pouţito, často končívá 

 
 

 

Obrázek 2  Odhadované sloţení odpadu elektrických a elektronických zařízení [2]. 
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v prodejnách s pouţitými výrobky, kde je vyčištěno, případně opraveno a následně 

prodáno za sníţenou cenu; nebo není-li zařízení vhodné k opětovnému pouţití, je moţné 

odloţit ho ve sběrném dvoře; další moţností je vrátit nepotřebné zařízení při nákupu 

nového zařízení stejného typu přímo u prodejce. 

4. Třídění – vyřazená elektrozařízení jsou dále tříděna podle toho, do které skupiny 

elektrozařízení náleţí. Některé výrobky, jako jsou např. lednice, obrazovky atd., vyţadují 

speciální způsob recyklace. 

5. Recyklace – jednotlivá zařízení jsou ve zpracovatelských centrech rozebrána, 

materiály jsou pak roztříděny a dále vyuţívány. Některé součásti, které obsahují 

nebezpečné látky, jako např. baterie a kondenzátory, jsou ze zařízení odstraňovány a dále 

rozebírány ručně. 

6. Nové využití pro staré materiály – recyklované materiály, jako jsou ţelezné 

a neţelezné kovy, plasty a sklo, jsou odvezeny ke zpracovatelům, kde jsou následně 

vyuţity k výrobě nových výrobků [9]. 

 
 

Obrázek 3  Ţivotní cyklus elektrozařízení [9]. 
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1.1.5 Zpětný odběr elektroodpadu 

Třídění drobného elektroodpadu bylo do nedávna problematické. Jelikoţ drobná 

elektrozařízení patří k nejhůře tříditelným druhům elektroodpadu, a to díky jejich malým 

rozměrům, končí nejčastěji mezi odpadem komunálním, odkud se však k ekologické 

recyklaci nedostanou a druhotné suroviny v nich obsaţené tak zůstávají nevyuţité. Při 

správném třídění elektroodpadu se naopak spotřebiče dostanou k recyklaci, při které se 

opětovně vyuţije aţ 80 % všech materiálů a navíc díky odbornému zacházení nedochází 

k uvolňování škodlivých látek, jako je např. rtuť nebo olovo. Takové riziko pak hrozí 

končí-li spotřebiče ve směsném odpadu a na skládkách. 

Tento problém se sběrem drobných elektrospotřebičů a baterií je v současnosti 

úspěšně řešen speciálními typy kontejnerů, jako jsou tzv. stacionární kontejnery do 

exteriéru a nádobami do interiéru, tzv. E-boxy a dále pak obdobnými nádobami ve 

školních zařízeních, E-domky a klecovými kontejnery, které současně rozšiřují sběrnou síť 

vyslouţilých elektroodpadů. 

Stacionární kontejnery jsou tvořeny: 

 celkovou konstrukcí s nerezovým otočným bubnovým vhozem; 

 jejich povrch je upraven červeným lakem; 

 mají vhozový otvor o velikosti 30 x 50 cm; 

 jsou vybaveny zabezpečením proti neţádoucímu vniknutí; 

 obsahují samostatný box na baterie 

a akumulátory; 

 jejich objem je 1300 l. 

Tento stacionární kontejner do exteriéru, 

který je uveden na Obrázku 4, je určen pro sběr 

baterií a drobných elektrozařízení do velikosti 

osobního počítače, např. kalkulaček, rádií, 

discmanů, telefonů, elektronických hraček, 

drobného počítačového vybavení (včetně 

notebooků) apod.  
Obrázek 4  Stacionární kontejner [12]. 

 

http://www.google.cz/imgres?q=kontejner+na+elektroodpad&hl=cs&sa=X&rlz=1R2GGLL_en&biw=1097&bih=591&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Cu9YCC045YebWM:&imgrefurl=http://www.hustopece-city.cz/aktuality-elisty/elisty-z-mesta/ke-kontejnerum-na-sklo-pribyl-cerveny-na-elektroodpad.html&docid=RlmT9jn_oqhP-M&imgurl=http://www.hustopece-city.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/Image/elisty2/2660_02.jpg&w=320&h=480&ei=mijJTrjpOuqO4gS2quQu&zoom
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 Do těchto kontejnerů však nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, 

úsporné ţárovky a velké domácí spotřebiče, jako jsou myčky, pračky, ledničky apod., které 

se vybírají ve sběrných dvorech, v prodejnách nebo opravnách elektrospotřebičů. 

V létě 2007 instalovala v rámci pilotního projektu nezisková organizace Asekol, 

která jiţ od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, 

prvních pět kontejnerů v malých obcích do 1000 obyvatel ve Středočeském kraji. Pozitivní 

výsledky  vedly k dalším instalacím těchto kontejnerů. Dnes je v celé ČR těchto 

nepřehlédnutelných sběrných nádob rozmístěno 1500, např. v Praze je instalováno 122 

kontejnerů, v Brně pouze 11 kontejnerů pro malý zájem z hlediska umístění ve městě 

a moţnosti vyuţití jiných zavedených sběrných systémů (školní e-boxy, sběrné dvory, 

prodejny a opravny elektrozařízení, apod.), v Moravskoslezském kraji 208 kontejnerů, 

v Olomouckém kraji 81 kontejnerů,  a další kontejnery stále přibývají. Podobné kontejnery 

pro vyslouţilý elektroodpad nejsou nikde v Evropě. 

Ke zlepšení sběru drobných elektrozařízení se mimo červených stacionárních 

kontejnerů dnes vyuţívají i novější nádoby do interiéru, tzv. E-boxy (cca. 2000 ks) pro 

úřady a firmy, jenţ znázorňuje Obrázek 5 a obdobné nádoby pro školní zařízení (cca. 2000 

ks). 

Baterie a akumulátory získané 

pomocí červených kontejnerů, které Asekol 

rozmístil, jsou podrobeny dalšímu 

zpracování, tj. pečlivé přetřídění baterií 

a následná recyklace pyrometalurgicky či 

hydrometalurgicky, které zajišťuje 

partnerský kolektivní systém Ecobat. 

Ekologickou recyklaci vyslouţilých 

elektrospotřebičů zajišťuje Asekol, který 

současně zajišťuje nejhustší sběrnou síť 

elektrozařízení ze všech kolektivních 

systémů v ČR [12 - 19]. 

 

 

 
 

Obrázek 5  E-box [18]. 
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Kolektivní systémy v ČR:  

 ASEKOL – organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení - 

(www.asekol.cz); 

 ECOBAT – zajišťuje zpětný odběr pouţitých přenosných baterií - (www.ecobat.cz); 

 EKO-KOM – zajišťuje celorepublikový systém třídění, recyklace a vyuţití ob-

alového odpadu - (www.ekokom.cz); 

 EKOLAMP – zajišťuje zpětný odběr a ekologickou recyklaci pouţitých světelných 

zdrojů a svítidel - (www.ekolamp.cz); 

 ELEKTROWIN – zajišťuje zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, vyuţití 

a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu typu velké a malé domácí spotřebiče 

a elektrické nástroje a nářadí - (www.elektrowin); 

 RETELA – zajišťuje servis pro výrobce a dovozce EEZ - (www.retela.cz). 

1.1.6 Recyklace elektroodpadu 

Struktura elektronického odpadu je velmi rozmanitá a neustále proměnná. Stále 

více sílí poţadavek na zdokonalení a účinnou stimulaci, tj. podněcování, sběrové cesty 

a především na důsledné dělení jednotlivých frakcí.  

V současné době je moţno z elektronického šrotu recyklovat ţelezné kovy (ţelezo, 

litina, ocel), neţelezné kovy (Cu, Al, Ni, Pb, Sn, Zn), vzácné kovy (Au, Ag, Pt, Pd, Se, Te, 

Ga, In) a čisté homogenní plasty, pryţe a sklo. 

Samotnou  recyklaci je moţno definovat jako kaţdou činnost znodnocování, kterou 

se odpadové materiály opětovně zpracovávají na vyuţitelné výrobky, materiály a nebo 

látky určené na původní účel nebo i jiné účely.  

K výhodám recyklace odpadu patří: úspora primárních surovin, přírodních zdrojů, 

energie a finančních nákladů; šetření půdy orné i lesní, která by slouţila na budování 

skládek; produkce menšího mnoţství odpadů – niţší zátěţ ţivotního prostředí; sniţování 

sekundárního dopadu likvidace odpadů na ţivotní prostředí; zvyšování environmentálního 

povědomí obyvatelstva. 

Za účelem úspěšné recyklace, je potřeba splnit některé základní poţadavky, a to 

vybrat a separovat dostatečné mnoţství odpadu, najít či zvolit vyhovující technologii pro 
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 zpracování konkrétního odpadu a zajistit odbyt vyrobeného produktu [1, 2]. 

Jednotlivé metody zpracování elektroodpadu je možno rozdělit : 

 mechanické metody; 

 pyrometalurgické metody; 

 hydrometalurgické metody; 

 elektrochemické metody (elektrolytická rafinace); 

 biotechnologické metody (bakteriální louţení). 

Samotný proces recyklace elektroodpadu začíná jeho sběrem a tříděním a dále pak 

následují tyto možnosti: 

»Předúprava elektroodpadu 

Tato technologicky a investičně relativně nenáročná část celého recyklačního 

procesu je zcela neodmyslitelnou součástí následných technologických kroků, a to proto, 

ţe zajišťuje ruční nebo částečně mechanizovanou demontáţ současně s odstraněním látek 

z elektroodpadu, jak vyţaduje zákon o odpadech. Při demontáţi je nutno ze zařízení 

vyjmout součásti s obsahem cenných kovů (např. plošné spoje, kabely, cívky, apod.), ale 

také je nutno odstranit veškeré součásti s obsahem nebezpečných látek (např. rtuťové 

spínače, baterie, kondenzátory s obsahem polychlorovaných bifenylů, apod.). Nejsou-li 

z elektroodpadu nebezpečné látky manuálně odstraněny, způsobí při následné mechanické 

úpravě kontaminaci celé zpracovávané šarţe. 

»Mechanické metody 

Principem mechanických metod recyklace je zmenšení velikosti vstupního 

materiálu a jeho následné roztřídění s vyuţitím fyzikálních vlastností jednotlivých sloţek. 

Technologie vyuţívané při mechanickém zpracování elektroodpadu zahrnují drcení, 

mletí, třídění-sítování (drtiče, mlýny, třídiče o různé kapacitě a hrubosti frakce); separace 

jednotlivých složek (různé technologie pro separaci plastů a kovů) např. fluidní, 

magnetická, elektrostatická nebo separace vířivými proudy; rafinace. 

 I přesto, ţe získat samostatné frakce jednotlivých sloţek materiálů je někdy velmi 

obtíţné (např. desky plošných spojů) a musejí být zpracovány společně, bývají výstupem 
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mechanického zpracování v lepším případě frakce jednotlivých sloţek elektroodpadu, jako 

např. frakce ţelezných kovů, frakce plastů, frakce skla či neţelezných kovů apod. Tyto 

frakce se pak mohou zpracovávat v samostatných procesech.  

»Pyrometalurgické metody 

Tyto metody vyuţívají procesů jako jsou tavení, spékání, pyrolýza a reakce 

s plynnou fází za vysokých teplot a mohou jimi být zpracovány např. frakce ţelezných či 

neţelezných kovů apod. 

Hlavní výhodou pyrometalurgických procesů je moţnost zpracovávat všechny 

formy elektronického odpadu. Pokud  tedy zpracovávaný materiál obsahuje plastické 

hmoty a jiné organické sloţky, potom je nejběţnějším způsobem jejich odstranění spálení 

v peci či tavenině kovů, kdy tvoří jen část vsázky. 

Tomuto zpracování nemusí nutně předcházet demontáţ součástí obsahujících 

nebezpečné látky a úprava drcením, protoţe v procesu tavení (např. v šachtové peci) 

a následném zpracování jsou zcela zneškodněny.  

Naopak mezi nevýhody metod zahrnujících tepelný proces zpracování elektroodpadu 

patří plasty a ostatní izolační materiály, které bývají zdrojem znečištění ţivotního prostředí 

při jejich odstraňování (neplatí však pro vysokou pec a šachtovou pec s dospalováním); 

keramické a skleněné sloţky, které zvětšují mnoţství strusky v pecích, čímţ zároveň rostou 

ztráty ušlechtilých i základních kovů; vysoký obsah mědi v odpadu zvyšuje mnoţství 

tuhých emisí, jenţ sniţují recyklaci kovu přímou cestou; recyklace dalších kovů je nízká 

(cín, olovo) nebo prakticky nemoţná (zinek, hliník). 

»Hydrometalurgické metody 

Hlavním technologickým uzlem hydrometalurgických procesů bývá většinou 

několikastupňové kyselé, zásadité či amoniakální louţení jiţ roztříděných materiálů. 

Získané výluhy jsou pak zpracovány na kov resp. chemický koncentrát celou řadou 

procesů od cementace, precipitace, destilačního sráţení aţ po iontovou výměnu, exktrakci 

a extrakční elektrolýzu.  

Mezi výhody těchto hydrometalurgických metod patří moţnost zpracovávat chudé 

i bohaté materiály; nízké teploty procesů; dosaţení vyšší výtěţnosti neţ u procesů 
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pyrometalurgických a menší ztráty ušlechtilých kovů; niţší provozní náklady a spotřeba 

energie; lepší moţnost ochrany ţivotního prostředí.  

Nevýhodami těchto postupů pak jsou nízká ţivotnost zařízení vzhledem 

k agresivitě pouţívaných chemikálií; pouţívání různorodých a drahých konstrukčních 

materiálů (titan, sklo, antikorozní ocel); vznik silně zasolených odpadních vod s obsahem 

Cl
-
, NO3

-
, SO4

2-
, apod. 

Jde o silně individuální postupy a jejich pouţití závisí na typu zpracovávaného 

materiálu, na jeho komplexnosti a fyzikálních, fyzikálně-chemických či chemických 

vlastnostech [2, 7, 11, 20]. 

1.1.7 Plastové části elektroodpadu 

Z jiţ dříve uvedené kapitoly o materiálové charakteristice elektroodpadu vyplývá, 

ţe mimo kovy jsou nejzastoupenějším komponentem elektroodpadu plasty jako např. 

polyethylen, polypropylen, polystyren, polyester apod. a ţáruvzdorné plasty, které 

společně tvoří přibliţně 21 % jeho hmotnosti. 

Jako plasty označujeme syntetické či polosytetické polymerní produkty, které jsou 

tvořeny směsí několika látek, a to především pojivem a plnivem. Podle chování za tepla 

jsou plasty rozdělovány na teplem tvarovatelné termoplasty (polyethylen, polypropylen, 

polyvinylchlorit, polyamid, apod.) a teplem se vytvrzující reaktoplasty (polyesterové, 

epoxidové a jiné pryskyřice). 

Mezi nejčastěji používané polymery v elektrotechnice patří především PVC 

(polyvinylchlorid), ABS (akryl-butadien-styrol) a PMMA (polymetylmetakrylat): 

PVC je jedním z nejvýznamnějších termoplastů. Má řadu výhodných vlastností, 

relativně nízkou cenu, ale zároveň je zařazován mezi nejproblematičtější typ plastů. 

Společně s polyethylenem a polypropylenem je nejvíce vyráběným syntetickým plastem. 

Příčinou jeho velkého rozšíření jsou poměrně levné způsoby výroby vinylchloridu a významné 

vlastnosti jeho polymeru (snadná zpracovatelnost všemi základními způsoby, tj. válečkováním, 

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

Podle způsobu výroby a zpracování má polyvinylchlorid do značné míry různé 

fyzikální a chemické vlastnosti. Z mechanických vlastností vyniká především pevnost v tahu 
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a z bezpečnostních poţadavků na polymery je to odolnost proti ohni, kdy tyto poţadavky 

splňuje díky své špatné hořlavosti. 

Vyuţití polyvinylchloridu při recyklaci je omezené, a proto se dostává na skládky, 

a tak i do spaloven odpadů, kde je zdrojem nebezpečných chemických sloučenin obsahujících 

chlór, z nichţ jsou nejnebezpečnější dioxiny [21, 22]. 

ABS patří mezi polystyrenové plasty. Polymery ABS představují kombinaci 

monomerů akrylonitril-butadien-styren s výrazně lepší chemickou odolností 

a houţevnatostí neţ má polystyren, a to při zachování dostatečné tuhosti. Poměr 

jednotlivých sloţek se pohybuje v rozmezí 10 aţ 30 % akrylonitrilu, 15 aţ 50 % butadienu 

a 45 aţ 70 % styrenu. Polymery ABS jsou heterogenní materiály. Ve spojité fázi styren-

akrylonitrilového kopolymeru jsou rozptýleny malé částice polybutadienového kaučuku. 

ABS mají podobnou morfologickou strukturu jako houţevnatý polystyren. Na trhu je řada 

typů ABS, které mají charakteristickou houţevnatost, dobré mechanické vlastnosti, jsou 

snadno zpracovatelné, mají malý elektrostatický náboj, odolnost proti řadě chemikálií, 

atraktivní vzhled, tvrdý a lesklý povrch nevyţadující dodatečnou úpravu. Vzhledem 

k heterogennosti jsou ABS vţdy neprůhledné. Tvarově stálé jsou podle typu do 80 aţ 

105 ˚C. 

Charakterickou vlastností PMMA je jeho čirost a naprostá bezbarvost i v silných 

vrstvách. Je proto snadno barvitelný. Velmi dobře odolává povětrnostním podmínkám. 

Hůře degraduje na světle. Prostupnost světla je kolem 92 %. Má dobré mechanické 

i elektroizolační vlastnosti, odolává vodě, zředěným alkáliím i  kyselinám. Neodolává 

koncentrovanějším kyselinám a hydroxidům. Nevýhodou je malá povrchová tvrdost [22]. 

 

Předpokladem výroby kvalitního recyklátu plastických hmot je čisté vytřídění. 

Plasty lze třídit automaticky, ručně nebo oba postupy kombinovat. Následující technologie 

úpravy jako drcení, mletí, zbavení prachu a rozdělení plastů podle hustoty umoţňují vznik 

poměrně čisté drti. Pro moţnost dalšího vyuţití je nutné dokonale roztřídit pouţité druhy 

plastů. 

V současné době se pouţívá několik způsobů třídění: fluidizace (třídění vzduchem), 

odstředivé síly (zaloţeno na gravitačním principu), flotace (separace ve vodní lázni dle 
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hustoty materiálu), elektrostatické třídění. K přesné a rychlé identifikaci plastových 

odpadů slouţí různé automatické detekční metody. Recyklace plastů klade na identifikační 

systémy velké nároky. Hospodárnost zařízení závisí na rychlosti a přesnosti detekce. 

Jednou z nejčastěji pouţívaných metod je infračervená spektroskopie [11]. 
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1.2 Pneumatiky 

Významnou a sledovanou součástí běţného ţivota dnešní společnosti jsou 

pneumatiky, které slouţí především v dopravě počínaje od jízdních kol aţ po kola pro 

leteckou dopravu. Pneumatiky jsou spojeny s narůstající spotřebou, a proto je vhodné se 

jimi zabývat vzhledem k moţným emisím a neobnovitelným zdrojům, které jsou 

pouţívány k jejich výrobě [23]. 

1.2.1 Konstrukční a chemické složení pneumatik 

Pneumatika představuje celek sloţený z několika součástí, jde tedy o nedělitelný 

soubor materiálů s odlišnými vlastnostmi a jejich samotná výroba vyţaduje velkou 

přesnost. Kaţdá pneumatika má danou 

konstrukci, od které se pak odvíjí její 

parametry a vlastnosti. Mezi základní 

strukturní části pneumatik patří běhoun, 

bandáţ, kostra, vnitřní guma, bočnice, 

jádro patky a patkové lanko, jenţ jsou 

znázorněny na Obrázku 6. 

Rychlost opotřebení a tedy 

i jejich ţivotnost závisí zejména na 

druhu a materiálovém sloţení, 

pravidelné údrţbě, způsobu provozování 

a technickém stavu vozidla. Pneumatiky 

představují stabilní systém, který se za 

běţných podmínek v podstatě nerozpadá 

[23]. 

Na Obrázku 7 je znázorněno průměrné sloţení pneumatik, kdy hlavní podíl je 

tvořen syntetickými (polybutadien, styren-butadien, polyizopren) či přírodními kaučuky 

(tzv. elastomery 46 %), další významnou sloţkou jsou saze s 22 %, zpevňovacími 

materiály pneumatik jsou ocel 18 % a textil 5 %, dále je zde obsaţena síra jako 

vulkanizační činidlo s 1 % a oxid zinečnaný jako aktivátor také s 1 %. 

 
 

Obrázek 6  Základní struktura pneumatiky [24]. 
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 Ostatní chemické látky jsou pak 

zastoupeny 7 % v podobě urychlovačů 

a dalších aktivátorů, pigmentů, plniv, 

antioxidantů a změkčovadel [24].  

1.2.2 Základní charakteristiky od-

padních pneumatik 

V průběhu pouţívání pneumatiky se 

postupně obrušuje dezén běhounu. Dochází tak 

k úbytku materiálů této části pneumatiky 

a zastoupení materiálů se v opotřebené 

pneumatice v porovnání s novou postupně 

mění. V opotřebovaných pneumatikách je podstatný především úbytek pryţe a sazí, čímţ 

dochází k zvýšení podílu oceli a textilu [23]. 

Opotřebovaná pneumatika se podle Katalogu odpadů zařazuje mezi odpady 

s označením "O" (ostatní odpad). Environmentální rizika souvisí hlavně se skládkovaním. 

Pneumatiky narušují stabilitu skládky, zvyšují riziko poţáru se vznikem toxických plynů, 

riziko průsaku toxických látek a jsou těţko biodegradovatelné. Na výrobu pneumatik se 

pouţívá 60 aţ 70 % z celkové spotřeby kaučuku. Vyuţitím gumového odpadu je moţné 

ušetřit asi 2 tuny ropy na výrobu 1 tuny gumových výrobků. Vzhledem k velkému 

mnoţství vyskytujících se opotřebovaných pneumatik se hledá moţnost jejich dalšího 

vyuţití [24]. 

1.2.3 Materiálové využití odpadních pneumatik 

Materiálové vyuţití vyřazených pneumatik je úzce spjato s řadou technologických 

postupů vedoucích k získání upotřebeného recyklovaného materiálu pro další vyuţití. 

Veškeré tyto operace jsou vysoce energeticky náročné. Cílem těchto postupů je 

znovuzískání materiálů, ze kterých se pneumatiky skládají. Hlavní pozornost je zaměřena 

na pryţovou sloţku pneumatik a na další obsaţené materiály jako je ocel a textil. 

 
 
Obrázek 7  Průměrné sloţení pneumatik [24]. 
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 Hlavní ekologické dopady materiálového vyuţití pneumatik jsou nepřímé vlivy na 

ţivotní prostředí, které jsou spojeny s energetickou náročností procesů. Dalšími 

ekologickými dopady jsou vysoká prašnost a hlučnost procesů (např. drcení materiálu) [25]. 

1.2.4 Energetické využití odpadních pneumatik 

Energetické vyuţití se nabízí v zařízeních na výrobu energie, ve spalovnách odpadů 

s moţností vyuţití energií a v pyrolýzních procesech. Postupy jsou z environmentálního 

hlediska vţdy horší neţ proces spalování vyřazených pneumatik v cementářských pecích, 

neboť produkují popílek a škváru s povinností ukládání na skládky nebezpečných odpadů. 

V cementářských pecích nahrazují klasické palivo, a tím znamenají i úsporu 

neobnovitelných zdrojů spolu s příznivými dopady na bilanci skleníkových plynů.  

Nahrazování fosilních paliv alternativními zdroji jako jsou pneumatiky, pozitivně 

ovlivňuje v cementářském průmyslu mnoţství některých emisí, hlavně CO2, jehoţ 

mnoţství je při spalování pneumatik úměrně niţší neţ při spalování fosilních paliv. 

Spálením pneumatik v cementářských pecích nevzniká ţádný zbytkový popel a v případě 

kvalitního technologického procesu zachycení emisí se jedná o efektivní způsob vyuţití 

vyřazených pneumatik s minimálním dopadem na ţivotní prostředí [25].  

 Vyřazené pneumatiky patří mezi odpad s velkou výhřevností. Výhřevnost lze zvýšit 

hrubým nadrcením vyřazených pneumatik a odstraněním většiny ocelových součástí. 

Výhřevnost celé pneumatiky je 27 GJ/t, u drcené pneumatiky zbavené většiny ocelových 

součástí je to 32 GJ/t. Při energetickém vyuţití pneumatik jsou vyuţívány jak celé 

pneumatiky, tak i mechanicky upravené. Pneumatiky mohou být pouze nastříhány na 

čtvrtky nebo nadrceny na kusy. Pouţití jednotlivých typů frakcí pneumatik závisí na 

technologii spalovacího procesu a zařízení na energetické vyuţití pneumatik [25, 26]. 

1.2.5 Recyklace pneumatik 

Zhodnocení pouţitých pneumatik je moţno rozdělit podle způsobu nakládání s nimi, 

a to na: opětovné použití; protektorování; úprava pro materiálové použití (drcení, sekání, 

granulace, regenerace, pyrolýza, devulkanizace, chemické zpracování); úprava pro 

energetické využití (alternativní palivo pro cementárny, spalování s vyuţitím energie); jiné 

způsoby využití [26]. 
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1.3 Termické metody pro zpracování odpadů 

Termické metody zpracování odpadů představují technologie, při kterých dochází 

k působení teploty na odpad takovým způsobem, ţe je porušena mez jeho chemické 

stability. Mezi tyto metody je moţné zahrnout proces spalování, zplyňování, pyrolýzu, 

plazmové metody, apod. 

K výhodám termických metod patří především relativně dokonalé odstranění 

nebezpečných vlastností odpadů, redukce objemu odpadů, a také vyuţívání odpadní 

energie v případě kladné energetické bilance. Naopak nevýhodou termických metod 

mohou být energetické nároky v případě záporné energetické bilance. 

K nejčastěji používaným způsobům termického zpracování začleňujeme především: 

 Spalování, coţ je řízené exotermické slučování hořlavých sloţek odpadů 

s kyslíkem za stechiometrických nebo nadstechiometrických podmínek. 

 Zplyňování představuje řízený tepelný rozklad odpadních látek při teplotách 800˚C 

za podstechiometrického obsahu kyslíku v reakčním prostoru, směřující k přeměně 

uhlíkatých materiálů na plynné hořlavé látky poţadovaného sloţení. 

 Pyrolýza je pak tepelný rozklad organických odpadních látek za nepřístupu 

oxidačních médií v reakčním prostoru, kdy se při teplotách nejčastěji v rozmezí  500 - 

1000˚C vysokomolekulární organické látky rozpadají na jednoduché těkavé produkty 

a tuhý zbytek [27, 28]. Porovnání procesu spalování a pyrolýzy uvádí Tabulka 1. 

 

Tabulka 1  Srovnání procesu spalování a pyrolýzy [29]. 

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

Spalovací teplota: 

          800˚C - 1000˚C 

Pyrolytická teplota: 

          500˚C - 1000˚C 

Produkty: 

  • tuhé: škvára (oxidovaná) 

  • kapalné: voda 

  • plynné: CO2, H2O, SO3, NOx aj. 

Produkty: 

  • tuhé: tuhý zbytek (redukovaný) 

  • kapalné: voda, kapalné uhlovodíky 

  • plynné: H2S, CO2, CO, CH4, C2H6, C3H8, NH3 aj. 

exotermní reakce endotermní reakce 

citlivá na změnu sloţení (tuhé odpady) málo citlivá na změnu sloţení (tuhé, pastovité odpady) 
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1.3.1 Pyrolýza 

Proces pyrolýzy, jakoţto alternativa spalovacích zařízení, je pro odstraňování 

odpadů povaţován za velice perspektivní technologii. Mezi hlavní přednosti tohoto 

postupu patří především minimalizace objemu původního odpadu. Z hlediska termického 

zpracování odpadů se jedná o redukční proces. 

Pyrolýzu je tedy moţno definovat jako tepelný rozklad organických materiálů za 

nepřístupu médií obsahujících kyslík (O2, vzduch, CO2, vodní pára), který probíhá ve dvou 

stupních, kdy v prvním stupni dojde ke zplynění odpadu za nedostatku vzduchu a teprve 

v druhém stupni je vzniklému plynu přiveden kyslík a dojde tak k vlastnímu spálení 

odpadu. Samotnou podstatou pyrolýzy je, ţe v oblasti teplot 150 - 1000˚C jsou organické 

sloučeniny méně stabilní, vysokomolekulární organické látky se rozloţí na látky 

nízkomolekulární, molekuly s dlouhými řetězci se rozštěpí na kratší a získáváme tak 

jednoduché těkavé produkty a pevný zbytek. Podle pouţité teploty je obvykle rozlišována: 

 nízkoteplotní pyrolýza (s reakčními teplotami do 500˚C), 

 středněteplotní pyrolýza (s reakčními teplotami 500 - 800˚C), 

 vysokoteplotní pyrolýza (s reakčními teplotami nad 800˚C) [27, 29]. 

 Samotný průběh pyrolýzního procesu, který spočívá tedy v odštěpování menších 

molekul z původních molekul s dlouhými řetězci, závisí na druhu a vlastnostech vstupního 

materiálu, obsahu vlhkosti v něm, a také na zvolené teplotě a reakční době. Při teplotách do 

200˚C dochází k sušení materiálu a odštěpení vody za vzniku vodní páry, kdy tato fáze 

vyţaduje velké mnoţství přiváděného tepla, protoţe probíhající reakce jsou silně 

endotermické. V rozmezí teplot 200 - 500˚C pak dochází k tzv. suché destilaci, při které 

nastává štěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních organických látek, a také přeměna 

na plynné a kapalné organické produkty a pevný uhlík. Pokud dochází k dalšímu zvyšování 

teploty, jsou produkty suché destilace v oblasti teplot 500 - 1000˚C dále štěpeny 

a přeměňovány. Vznikají tak stabilní plynné látky jako H2, CO, CO2, a to jak z kapalných 

organických látek, tak i z pevného uhlíku. 

Produkty pyrolýzy je moţno rozdělit na tři sloţky, a to na pevný uhlíkatý zbytek, 

kapalný kondenzační produkt jako jsou vyšší nasycené uhlovodíky (parafin, nafta) a plyn, 

který obsahuje uhlovodíky, CO, CO2, a H2.   
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Kvalita pyrolýzních produktů spolu s jejich vyuţitím a tepelná účinnost bude vţdy 

závislá především na kvalitě a sloţení zpracovávaného odpadu a podmínkách procesu. 

S rostoucí teplotou pyrolýzy významně roste podíl vznikajících plynných produktů a klesá 

podíl olejů a tuhého uhlíkového zbytku, tzn. ţe v závislosti na teplotě vznikají různé 

výtěţky jednotlivých pyrolýzních produktů. Hlavní výhodou pyrolýzy tedy je, ţe 

k rozkladu dochází při absenci kyslíku, a tím je omezena či zamezena tvorba 

polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) 

a dalších nebezpečných látek. Nejčastěji se pyrolyzují pryţové odpadní materiály 

a biomasa. 

Pyrolýzní proces je moţno realizovat např. v komorové nebo rotační peci, 

navazující na termoreaktor a je vhodný pro termické odstranění odpadů s prakticky 

konstantním sloţením. Nehodí se pro směsné odpady průmyslové či komunální [1, 29, 30]. 

1.3.2 Pyrolýza v ČR 

Procesem pyrolýzy, jejím rozvojem a zavedením do praxe se v ČR zabývá 

především klastr Envicrack, jehoţ činnost je úzce spojena s vědecko výzkumnými 

aktivitami v oblasti obnovitelných a druhotných zdrojů energie a je zaměřen na vyuţívání 

odpadů jakoţto potencionálního zdroje vstupů pro pyrolýzní technologii vyrábějící 

elektrickou energii a teplo. 

Klastr Envicrak spolu s VŠB-TUO připravil a uvedl do provozu pyrolýzní jednoku, 

která je schopna vyrábět elektrickou energii a teplo z řady organických materiálů. 

Pyrotronic je prvním funkčním prototypem pyrolýzní jednotky pro zpracování 

tříděného odpadu, jenţ byla vyrobena v roce 2003. Zařízení je charakterizováno jako  

automatizovaná technologie s minimálními emisemi a energetickou nezávislostí. V rámci 

procesu je drcený odpad zahříván na teplotu v rozmezí 600 – 800 ˚C a je moţno zpracovat 

5 – 10 kg vstupní suroviny za hodinu. Vstupní surovinou mohou být pneumatiky, kaly, 

plasty, nemocniční odpad, biomasa, apod. Toto zařízení prošlo několika vývojovými 

modifikace a úpravami a konečná verze pak byla spuštěna ve zkušebním provozu, kdy 

mimo měření a vyhodnocování procesu proběhla také celá řada optimalizačních procesů 

k zajištění nejefektivnějšího zpracování.  
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V podobě poloprůmyslové pyrolýzní jednotky pak byl Pyrotronic uveden do 

zkušebního provozu v roce 2009 pod názvem Pyromatic, kdy o této pyrolýzní jednotce 

bude více pojednáno v rámci experimentální části. Obě tyto pyrolýzní jednotky byly 

postaveny v Ostravě – Vítkovicích ve spolupráci VŠB-TUO a dalšími členy klastru [31 - 

33]. 

1.3.3 Známé pyrolýzní systémy ve světě 

Vzhledem k celosvětovému růstu produkce odpadů je nutné vyvíjet nové metody 

jejich zpracování a inovovat či zefektivňovat postupy stávající. Následující odstavce jsou 

věnovány stručnému popisu některých významných pyrolýzních nebo kombinovaných 

jednotek, které byly realizovány jako provozní nebo alespoň pilotní. Ve srovnání 

s procesem spalování, je nutno uvést fakt, ţe zastoupení pyrolýzních technologií ve světě 

je dáno relativně malým početem provozovaných zařízení [30]. 

 

NĚMECKO: Pyrolýzní systém Babcock, který je znázorněn na Obrázku 8, 

představuje technologický proces, jenţ je kombinací pyrolýzy a řízeného spalování 

neupravovaného plynu. Byl 

navrţen především pro 

odstraňování čistírenských 

kalů, směsného odpadu typu 

tuhý komunální odpad apod. 

v německém Bavorsku. 

Samotná pyrolýza probíhá 

v nepřímo otápěném bubnu 

při teplotách 500 – 600 ˚C. 

Plyn, který vychází 

z pyrolýzní pece je 

v cyklonech zbaven tuhých 

znečišťujících částic a vstupuje do spalovací komory, kde shoří při teplotách okolo 

1200 ˚C. Vznikající spaliny jsou vyuţívány zejména k vlastnímu vytápění válcové 

pyrolýzní pece. Zbytkové teplo spalin je vyuţíváno v kotli na odpadní teplo. Za tímto 

 
 

1 - svoz odpadu do bunkru, 2 - násypka, 3 - drapák suroviny, 

 4 - vstup vápna, 5 - rotační pyrolýzní pec, 6 - vstup otopových 

spalin, 7 - odtah otopových spalin, 8 - vynášecí komora,  

9 - cyklon, 10 - spalovací komora, 11 - vstup spalin do kotle,  

12 - kotel na odpadní teplo, 13 - spalinový ventilátor,  

14 - sekundární vstup vápna, 15 - tkaninový filtr, 16 – komín 

 

Obrázek 8  Schéma pyrolýzní jednotky Babcock [30]. 

 

http://biom.cz/cz/obrazek/schema-pyrolyzni-jednotky-babco


 

 
27 

STANOVSKÁ, Barbora. Možnosti zpracování vybrané složky odpadu použitím pyrolýzní jednotky. Ostrava, 

2012. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra 

neželezných kovů, rafinace a recyklace. 

 

kotlem se nachází tkaninový filtr pro finální jemné odprášení. Plyny jsou čištěny suchou 

vápencovou metodou, kdy je vápno přidáváno do vstupujícího odpadu, ale také je vháněno 

do proudu spalin před filtrem z tkaniny [30]. 

 

NĚMECKO: Pyrolýzní systém RPC (Recycled Clean Products), viz. Obrázek 9, je 

dalším pyrolýzním systémem, který byl navrţen v německém Bremerhavenu pro 

zpracování tuhého odpadu 

komunálního. Základem 

tohoto zařízení je vnitřně 

vyhřívaná pyrolýzní komora, 

v níţ probíhá kontrolované 

odplynění odpadu. Za 

pyrolýzním blokem je dále 

řazena tavicí pec, kde 

současně probíhá spalování 

plynu a tavení strusky. 

Z tavicí pece vstupují horké 

spaliny do fluidní dopalovací 

komory s cirkulující vrstvou, 

kde jsou zároveň chlazeny 

pomocí písku. Za fluidní komorou následuje cyklonový odlučovač úletu. Zbytkové teplo 

spalin je opět vyuţíváno kotlem na odpadní teplo. Pro odstranění oxidů dusíku ze spalin je 

pouţívána selektivní nekatalycká redukce, odsíření spalin je prováděno suchou 

vápencovou metodou a těţké kovy jsou odlučovány v kyselých pračkách. Vznik 

polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) 

není výrobcem předpokálán, díky vysokoteplotní tavicí peci, která štěpí cyklické 

uhlovodíky [30]. 

 

NĚMECKO: Technologie S-B-V firmy Siemens-KWU, jejíţ schéma je uvedeno na 

Obrázku 10, byla realizována v podobě pilotní jednotky v Ulm-Wiblingenu, a poté 

v provozním měřítku ve Fürthu. Kapacita provozního zařízení je deklarována na 100 000 

tun/rok drceného odpadu a čistírenských kalů. Směsný odpad s kalem z čištiček odpadních vod 

 
 

1 – násyp odpadu, 2 – podavač, 3 – pyrolýzní komora,  

4 – přívod kyslíku, 5 – fluidní dopalovací reaktor,  

6 – chladič, 7 – cyklon, 8 – kotel na odpadní teplo,  

9 – výstup spalin k čištění, 10 – tavicí pec, 11 – odtah kovů,  

12 – zušlechtění strusky, 13 – granulační lázeň 

 

Obrázek 9  Schéma jednotky RCP [30]. 

http://biom.cz/cz/obrazek/schema-jednotky-r
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(ČOV) je přiváděn do rotační pyrolýzní komory, ve které je po dobu 1 hodiny zahříván na 

teplotu 450 ˚C. Poté je z  tuhého 

zbytku na sítech oddělená hrubá 

frakce a takto karbonizovaný 

zbytek je s pyrolýzním plynem 

veden do spalovacího prostoru 

k dokonalému spálení. Vznikající 

struska je chlazena ve vodní 

granulační lázni (poté moţné 

vyuţití strusky ve stavebnictví 

nebo je deponována na 

skládkách). Spaliny jsou dále 

odsiřovány, denitrifikovány 

a adsorpčně zbavovány 

PCDD/PCDF [30]. 

 

USA: Pyrolýzní reaktor Vortex-Solar Energy Research Institute, viz. Obrázek 11, 

je určen především pro konverzi tuhých organických látek a biomasy na kapalné produkty. 

Zařízení bylo vyvinuto SERI (Solar Energy Research Institute) v Coloradu. Vstupní 

suroviny jsou prostřednictvím šnekového podavače dopravovány do reakčního prostoru, 

kde kontaktem s horkou stěnou pyrolyzéru, a také díky obvodové rychlosti přes 350 m.s
-1

 

dochází k procesu rychlé 

pyrolýzy za teploty stěny 625 ˚C. 

Postup tuhých částic reaktorem 

je zpomalován intenzivním 

třením o jeho stěny a pyrolýzní 

plyn odchází středem zařízení. 

Tento systém byl testován na 

měkkém suchém dřevu a na 

měkkých předdrcených peletách. 

Převedení zařízení do 

provozního měřítka naráţí na 

 
 

1 – vstup drceného odpadu, 2 – otop pyrolýzního reaktoru,   

3 – pyrolýzní komora, 4 – výstup pyrolýzního plynu,  

5 – spalovací sektor, 6 – kotel, 7 – odtah spalin na čištění,  

8 – výstup hrubé frakce (kovy, sklo, kameny), 9 – přívod spalo-

vacího vzduchu, 10 – granulační lázeň 

 

Obrázek 10  Schéma jednotky S-B-V [30]. 

 
 

1 – vstup suroviny, 2 – šnekový podavač, 3 - reaktor 
s tangenciálním vstupem, 4 – cyklon, 5 – kolektor tuhého  

zbytku, 6 – odtah pyrolýzního plynu, 7 – recykl  

prachových částic 

 

Obrázek 11  Schéma pyrolýzní jednotky Vortex-SERI [30]. 

http://biom.cz/cz/obrazek/schema-jednotky-s-b
http://biom.cz/cz/obrazek/schema-pyrolyzni-jednotky-vortex-se
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problémy spojené se zanášením reaktoru částicemi s vysokou hustotou a abrazí 

způsobenou tvrdými anorganickými komponentami v peletách [30]. 

 

ČÍNA: Rotační pyrolýzní pec, která je schématicky znázorněna na Obrázku 12, 

byla postavena na univerzitě Zhejiang. Tato pec s externím vytápěním má nastavitelnou 

rychlost otáčení v rozmezí 0,5 – 10 otáček/minutu a vnitřní tlak v peci je vyšší neţ 

atmosférický. Rotační pec tohoto typu je vhodná nejen pro zpracovní pneumatik, ale 

i jiných pevných odpadů různých tvarů, velikostí a výhřevností. Proces můţe probíhat 

přetrţitě (po dávkách) nebo plynule [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – teploměr, 2 – ložisko, 3 – převodovka, 4 – elektrická pec, 5 – rotační pec,  
6 – regulátor teploty, 7 – těsnění, 8 – dvoustupňový kondenzátor,  

9 – filtr, 10 – průtokoměr, 11 – počítač, 12 – plynová vzorkovnice,  

13 – vstup/výstup, 14 – nastavitelný rychlostní motor 

 

Obrázek 12  Schéma rotační pyrolýzní pece [34]. 
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1.4  Shrnutí dosud publikovaných poznatků pyrolýzy při recyklaci 

Pyrolýza představuje sice perspektivní, ale prozatím nepříliš ověřenou a standartně 

fungující technologii. Ve světě pravuje celá řada pyrolýzních jednotek, které většinou 

vyuţívají odpadní plasty, uhlí, a biomasu a vesměs se jedná o pilotní provozy spojené 

s výzkumnou činností, různými studiemi apod. 

 

EVROPA 

V evropských zemích je použití pyrolýzních postupů pro zpracování odpadů 

rozšířené. Vyplývá to z následující rešerše. 

Španělská zkušenost je popsána v článku o vývoji nového modelu pyrolýzy 

odpadních pneumatik v reaktoru s pohyblivým loţem. Model sestává ze tří dílčích modelů 

– kinetického s předpovědí reakční doby a teploty, modelu tepelné výměny s kalkulací 

teplotního profilu uvnitř a vně částic a hydrodynamického modelu, určujícího tok tuhé 

sloţky uvnitř reaktoru [35]. 

Hlavním problémem pyrolýzy a zplyňování odpadů je nízká kvalita vyrobeného 

syntézního plynu, zejména způsobená přítomností dehtu. Pomoci mohou technické plyny. 

Mezi nejběţnější průmyslové plyny patří kyslík pouţívaný při zplyňování. Nejen při 

zplyňování, ale i při pyrolýze je také z důvodu bezpečnosti nutné pouţívat dusík [36]. 

Od roku 2006, kdy EU zakázala skládkování starých pneumatik, se oţivil jejich trh. 

V uplynulém roce bylo v EU vyuţito 96 % z 3,2 mil. tun pneumatik. Největší část, zhruba 

45 % , se vyuţívá tepelně v cementárenském průmyslu, a to zejména ve státech se silným 

zastoupením cementárenského průmyslu jako jsou Německo, Itálie, Polsko, Španělsko 

a Spojené království. Toto řešení není povaţováno za ideální a na trhu posiluje také 

recyklace pneumatik. Zařízení na výrobu granulátů jsou však drahá a investice lze 

amortizovat pouze v případě, ţe zařízení běţí nonstop. Za technologii budoucnosti 

povaţují odborníci pyrolýzu pneumatik. Protoţe pyrolýzní postupy reagují velmi citlivě na 

změnu sloţení odpadů, jsou pneumatiky ideálním vstupním materiálem [37]. 

Španělská studie hodnotí pyrolýzu vyřazených pneumatik v různých 

experimentálních podmínkách. Pyrolýza probíhá v reaktoru s pohyblivým loţem na 
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principu šnekového dopravníku. Hlavní sledované proměnné ukazatele pyrolýzy jsou 

teplota, doba tavení, rychlost toku materiálu a tok inertního plynu. Bylo zjištěno, ţe 

úplného odpaření odpadní gumy se dosáhne nezávisle na provozních podmínkách. Teplota 

a rychlost toku tuhé hmoty působí na dobu zdrţení plynu v reaktoru [38]. 

Dále španělští výzkumníci vypracovali studii vlivu sloţení vstupního materiálu na 

produkt pyrolýzy plastových odpadů. Studie prokázala, ţe produkt pyrolýzy je významně 

ovlivněn sloţením vstupní suroviny, tj. záleţí na podílu plastové fólie, papíru, kovu aj. 

Pyrolýzní produkt je kapalnou směsí styrénu, ethylbenzénu, toluenu a dalších organických 

látek. Vyšší podíl papíru v odpadní surovině znamená vyšší obsah vody v produktu a oxidů 

uhelnatého a uhličitého v produktu plynném. Vysoký podíl polyethylenové fólie zvyšuje 

viskozitu produktu a vysoký podíl kovů zvyšuje obsah aromatických sloţek v produktu 

vzhledem k jejich katalytickému působení [39]. 

Naopak při německých diskuzích o nakládání s odpady někdy vzniká dojem, jako 

by měla nastat renesance pyrolýzy a zplyňování odpadů. V Německu taková představa 

vyvolává nevěřícné reakce, protoţe zde jsou trvale upřednostňovány spalovny pro jejich 

velkou kapacitu a vysokou dostupnost. Jinak se na věc nahlíţí v angloamerickém prostoru, 

kde Juniper Consultancy Services jiţ po desetiletí předpovídá průlom zplyňování 

a pyrolýzy. Pyrolýza je označení pro tepelný rozklad organických sloučenin při teplotě 500 

– 900 ˚C. V průběhu vývoje vznikly i postupy za nízké teploty – katalytická termolýza. 

K výrobě pohonných hmot z biomasy se dnes často vyuţívá kombinace pyrolýzy, 

destilačních postupů a zplyňování [40]. 

Obdobná zkušenost je popsána ve Velké Británii. Realizace tradičních projektů 

výroby energie z odpadu je stále obtíţnější vzhledem k odporu veřejnosti. Britská 

společnost New Earth Solutions Group vyvíjí novou generaci zařízení pro tepelnou 

konverzi zaloţených na pyrolýze a zplyňování. V roce 2012 bude např. uvedena do 

provozu pyrolýzní jednotka v Dorsetu, která bude zásobovat teplem okolní sídla [41]. 

V Německu na konci roku 2009 dokončila firma Pyrolyx Halle GmbH v Halle an 

der Saale první úsek továrny na výrobu zařízení se svou novou technologií „DePolyse“. 

Zařízení, které bude zpracovávat v první řadě staré pneumatiky, zahájí zkušební provoz na 

podzim 2010. Současně bylo oznámeno, ţe mnichovská společnost Scutum Capital AG 

získala šedesátiprocentní obchodní podíl Pyrolyx Halle GmbH a zbytek je v drţení 
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vynálezce technologie. Scutum Capital má v plánu dodávat zařízení na klíč, ale i udělovat 

licence. Novou technologií pyrolýzy bude moţné vyrábět z pryţových granulátů uhlík, olej 

a plyn. Projekt byl podpořen z veřejných prostředků v rámci úkolu „Zlepšování regionální 

hospodářské struktury“ a z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRE) 

[41]. 

Nový německý postup Complete Recycling System Berahn, který představila firma 

Resource Recycling Industries z Magdeburgu, slibuje úplnou a ekologicky šetrnou 

recyklaci starých pneumatik na uhlík, olej a plyn. Základem technologie je pyrolýza. Nově 

vyvinutý systém v sobě spojuje technické, ekonomické a ekologické aspekty. Nejsou 

zapotřebí aditiva, postup pracuje bez tlaku v pásmu středních teplot. Pneumatiky a pryţ 

není nutno rozmělňovat, recyklují se v celku včetně ráfků a kovů. Kvalita vzniklých 

produktů zaručuje vysoké prodejní ceny. Náklady na údrţbu zařízení jsou nízké, coţ 

zvyšuje jeho hospodárnost. Technologie neprodukuje ţádné emise ani odpadní produkty. 

Zařízení se můţe samo zásobovat z výsledných produktů pomocí blokové teplárny nebo 

plynové parní turbíny. Produkovaný plyn a olej se přímo z modulu zařízení odvádějí do 

blokové teplárny nebo turbíny, popř. nádrţí. Vznikající Berahn uhlík má čistotu přes 80 % 

nezávisle na vstupním materiálu [42]. 

Zemské ministerstvo hospodářství v Německu podpořilo 12,4 mil. eur stavbu 

zplyňovacího  zařízení ve výzkumném centru Karlsruhe a rozhodlo tak o budoucím 

vyuţívání postupu BtL (biomass-to-liquid). Zplyňovací zařízení bude tepelně zpracovanou 

biomasu z jiţ existujícího prvního stupně pilotního zařízení přeměňovat v syntézní plyn. 

V dalším technologickém kroku se bude plyn dále zpracovávat na methanol a následně 

vhodnou syntézou na hodnotnou pohonnou látku. Zařízení na zplyňování pracuje o výkonu 

5 MW za teploty 1200 ˚C a provozního tlaku 80 bar. Zařízení bude zpracovávat 1 tunu 

biomasy/hodinu na 150 l pohonné látky. Zatímco jiné koncepce BtL suroviny přímo 

zplyňují, v Karlsruhe slouţí první stupeň pyrolýzy nejprve ke kondicionování biomasy. 

Tím se obsah energie v biomase koncentruje – vzniká kapalný homogenní materiál, 

bioslurry, jehoţ obsah energie je srovnatelný s uhlím. V budoucnu mají decentrální 

pyrolýzní stanice zpracovávat aţ 20 tun biomasy/hodinu, tedy 150 000 tun ročně. 

„Bioslurry“ z těchto zařízení se bude dále zpracovávat v syntézní plyn a pohonné látky 

[41]. 
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Další zkušenost Velké Británie s nakládáním s pneumatikami je následující. 

Společnost PYReco oznámila, ţe hodlá do konce roku 2010 vybudovat první evropské 

zařízení na pyrolýzu pneumatik. Kapacita zařízení bude 60 000 tun pneumatik ročně, coţ 

odpovídá 7,5 mil. kusů. Zařízení, které bude stát v ekoparku Tees Valley South Tees Eco 

Park (STEP), je nyní ve stádiu plánování. Při pyrolýze budou pneumatiky spáleny 

v uzavřené komoře bez přístupu kyslíku. Po jejich rozkladu vznikne plyn, olej a nakonec 

směs popela + oceli. Z těchto produktů lze odseparovat ocel, olej, plyn a saze. Saze se 

pouţívají jako pigment a přísada do pryţových a plastových produktů. Zařízení bude moci 

zpracovávat i pásy, hadice a textil [41]. 

I česká zkušenost je zajímavá. Kaţdé vyuţití pneumatik jako druhotné suroviny 

pomůţe výrazně zredukovat objem odpadu, ušetřit energii a suroviny. Opotřebované 

pneumatiky je moţné pyrolýzou a následnou aktivaci konvertovat na aktivní uhlí. Takový 

produkt má velmi dobré absorpční vlastnosti a má široké uplatnění např. jako absorbent 

škodlivých plynů  a par z ovzduší [41]. 

Zpráva britské poradenské firmy Juniper se zabývá dalším vývojem nakládání se 

starými pneumatikami ve Velké Británii a ve světě. V celosvětovém měřítku se 

předpokládá zvyšování produkce starých pneumatik do roku 2012 kaţdoročně o 17 mil. 

tun. 70 % tohoto odpadu je jiţ v současné době vyuţíváno. Podle výsledků výzkumu 

uvedených ve zprávě je světová kapacita cementáren dostačující ke spálení veškeré 

produkce starých pneumatik. Největší potenciál budoucího pouţití pneumatik je 

u gumoasfaltu. Dalším zajímavým závěrem je zjištění, ţe zájem o saze, které jsou 

produktem pyrolýzy starých pneumatik převyšuje potenciální produkci i za předpokladu, 

ţe by veškerý odpad z vyřazených pneumatik byl zpracován pomocí pyrolýzy [41]. 

Na chemické fakultě při Univerzitě ve španělském Leónu byl proveden výzkum 

pyrolýzy pneumatik s cílem pouţití výsledného recyklátu jako paliva. Produktem pyrolýzy 

pneumatik je tuhý zbytek, kapalné i plynné produkty. Pevná frakce obsahuje 80 % uhlíku 

a její vlastnosti jsou srovnatelné s vlastnostmi kvalitního uhlí. Obsah uhlíku i výhřevnost 

stoupají s konečnou teplotou pyrolýzy. Kapalná frakce obsahuje směs organických 

sloučenin, ve které působí jako nepříznivý faktor obsah chlóru. Plynná frakce zahrnuje 

směs uhlovodíků o nízké molekulové hmotnosti a vodík. Vyšší teplota pyrolýzy způsobuje 

změnu sloţení směsi v tom smyslu, ţe přibývá vodíku a methanu [43]. 
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Další moţnost vyuţití je ze Švýcarska. CMZ Corporation for Material Utilization 

v Curychu vyvinula postup zpracování starých pneumatik a kombinovaných materiálů jako 

jsou pogumované články řetězů, kontaminované aktivní uhlí a dopravní pásy. Jedná se 

o materiálové vyuţití pomocí pyrolýzy za nízké teploty.  Při tepelném rozkladu vstupního 

materiálu v průběhu pyrolýzy vzniká uhlík, ţelezný šrot, pruţinová ocel, titanová ocel, 

barevné kovy a pyrolýzní olej. Kvóta vyuţití činí asi 98,7 %. Pyrolýzou za nízké teploty 

lze rozloţit nejen pneumatiky, ale i jiné kombinované materiály z oceli a pryţe. Uhlík, 

který vzniká při pyrolýze ve formě měkkého jemnozrného uhlí, má podle směsi surovin 

čistotu 90 – 98 %. Lze jej vyuţít jako odbarvovací uhlí, aktivní uhlí na odbarvování 

roztoků, filtrační uhlí a kontaktní aktivní uhlí. Pokusy prokázaly, ţe vyuţitím uhlíku při 

výrobě lehkých stavebních prefabrikátů v poměru uhlík a cement 3 : 1 lze docílit vynikající 

tepelné izolace. Jiný pokus prokázal zvýšení izolačních vlastností skla po nanesení vrstvy 

uhlíku [44]. 

 

USA 

Zkušenosti se zpracováním různých forem odpadů mají také ve Spojených státech 

amerických. 

V USA jsou provozována tradiční zařízení k vyuţití energie z odpadu, především 

na Floridě a v Minnesotě. V těchto zařízeních jsou pouţívány technologie konverze na 

automobilové palivo a elektřinu, např. zplyňování a pyrolýza. Článek provází několika 

projekty realizace novějších konverzních technologií v různých státech USA [45]. 

 Z komunálních odpadů je palivo získáváno v řadě procesů. Výhřevnost paliva 

z odpadu závisí na fázi předúpravy odpadu. Uspokojování zvýšené poptávky po palivu 

z odpadu v USA je realizováno ze dvou zdrojů, a to z konverzních technologií (zplyňování 

a pyrolýza) a ze zdrojů obnovitelné energie. Konverzní technologie poskytují palivo se 

specifickými charakteristikami, zatímco palivo z obnovitelných zdrojů má nestandardní 

charakter [41]. 
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SVĚT 

Světové zkušenosti se zpracováním odpadů a využití energie z nich jsou shrnuty 

v následující rešerši. 

Přes současný ekonomický útlum se trh energie z odpadů za posledních pět let 

téměř zdvojnásobil a mohl by pokrýt 10 % světové spotřeby energie. Podle SBI Energy se 

roční globální trh energie z odpadů do roku 2021 zvýší na 27 bilionů USD (19 bilionů 

EUR). Lidstvo na celém světě vyprodukuje ročně přes 2 biliony tun odpadu, v němţ se 

ukrývá potenciál 718 024 GWh. I kdyţ se v mnoha průmyslových zemích sníţil podíl 

skládkování, zatím tento způsob odstraňování odpadů stále převládá. Často se také odpady 

dopravují na střední i velké vzdálenosti, čímţ se vytvářejí emise skleníkových plynů. 

V rozvojových zemích můţe nevhodné skládkování způsobovat zdravotní problémy. 

Zpráva SBI dochází k závěru, ţe technologie výroby elektřiny jako spalování, zplyňování, 

anaerobní vyhnívání a pyrolýza, jsou vhodnými způsoby nakládání s odpady a podporují 

nízkouhlíkovou nebo dokonce neutrální výrobu energie [41]. 

Další čínská zkušenost se týká zpracování autobaterií, odpadních pneumatik, ale 

i zdravotního odpadu.  

Dosavadní recyklační postupy v případě vyřazených olověných akumulátorů 

produkují příliš mnoho odpadních plynů s obsahem síry a kromě toho také strusku. Čínská 

studie popisuje moderní a k ţivotnímu prostředí šetrnější recyklaci olověných akumulátorů 

pomocí vakuových metod. Vakuové tavení olověných mříţek umoţňuje obnovu 96 % 

olova. Plastové součásti akumulátorů lze při vakuové pyrolýze účinně recyklovat na 

pyrolýzní olej [46]. 

Studie čínských výzkumníků popisuje dvoustupňový proces sestávající z vakuové 

pyrolýzy a vakuové separace v odstředivce, ve kterém jsou zpracovávány odpadní tištěné 

spoje. Vakuová pyrolýza probíhala v laboratorním reaktoru při teplotě 600 ˚C po dobu 30 

minut. Zbytek získaný z pyrolýzy byl zahříván ve vakuu do roztavení a odstředěn 

v odstředivce. Pokusy ukázaly, ţe nejvhodnějšími podmínkami pro dokonalé zpracování 

materiálu jsou teplota tavení 400 ˚C a rychlost otáček odstředivky 1200 po dobu 10 minut. 

Pyrolýzní olej a plyn lze dále vyuţít jako palivo a zbytek z odstředění lze přečistit a získat 

olovo a cín [41]. 
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Další čínská studie porovnává rozdílné způsoby nakládání s vyřazenými 

pneumatikami v Číně z hlediska environmentální a ekonomické perspektivy. Zkoumané 

postupy zahrnovaly mletí, devulkanizaci, pyrolýzu a extrakci oleje. K hodnocení vlivu na 

ţivotní prostředí byla u kaţdého postupu pouţita analýza ţivotního cyklu. Nejefektivnější 

technologie byla dle závěrů studie pyrolýza následovaná dynamickou devulkanizací 

a mletím. Nelegální olejová extrakce se projevila jako nejvíce znečišťující metoda [47]. 

A jiná čínská moţnost byla granulované odpadní pneumatiky pyrolyzovat 

v podmínkách vakua a zkoumat vliv teploty a základních aditiv Na2CO3 a NaOH na 

vlastnosti pyrolýzy. Bylo zjištěno, ţe bez ohledu na přítomnost aditiv mnoţství 

pyrolýzního oleje postupně vzrůstá na maximum a sniţuje se s nárůstem teploty z 450 ˚C 

na 600 ˚C. Přidání NaOH pyrolýzu velmi zjednodušilo. Maximálního mnoţství 

pyrolýzního oleje kolem 48 hm. % bylo dosaţeno bez přidání aditiv za teploty 550 ˚C, 

s přidáním 3 hm. % NaOH bylo dosaţeno kolem 50 hm. % pyrolýzního oleje za teploty 

480 ˚C. Pyrolýzní plyn se skládal hlavně z H2, CO, CH4, CO2, C2H4 a C2H6 [41]. 

Čínští výzkumníci na Univerzitě v Tianjin studovali pyrolýzu zdravotnických 

odpadů na 14 vzorcích s typickým sloţením. Ke studiu pouţili přístroje pro 

termogravimetrickou analýzu a sledovali dynamické charakteristiky v proudu dusíku. 

Výsledky ukázaly, ţe do pyrolytického procesu postupně vstupují plasty, proteiny, 

celulóza, syntetická vlákna a guma. Proces zahrnuje jednu dekompoziční fázi a dvě fáze, 

během kterých se sniţuje hmotnost vzorků. Pyrolýzní index byl největší u materiálů na 

bázi celulózy [41]. 

Další moţnosti byly studovány na přírodovědném institutu v Singapuru, kde bylo 

zkoumáno osm různých technologií konverze tuhých komunálních odpadů, zaloţených na 

kombinaci procesů zplyňování, pyrolýzy, krakovacích a oxidačních postupů. K tomu byla 

vyuţita metoda hodnocení ţivotního cyklu z hlediska vlivu na ţivotní prostředí a nákladů. 

Z hlediska vlivu na ţivotní prostředí byly nejlépe hodnoceny technologie parního 

zplyňování a kombinovaná technologie pyrolýza-zplyňování. Z hlediska nákladů byly 

nejúspornější technologie zplyňování v cirkulujícím fluidním loţi a kombinace pyrolýzy, 

zplyňování a oxidace [48]. 
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2  Experimentální část 

Praktická část diplomové práce byla prováděna na dvou pyrolýzních zařízeních, 

která se nachází na experimentálním pracovišti v Ostravě – Vítkovicích, které bylo 

vybudováno ve spolupráci s VŠB-TUO. 

Prvním zařízením pro zpracování odpadů byla pilotní pyrolýzní jednotka Pyrotronic. 

Vzhledem k tomu, ţe tento funkční prototyp měl omezenou laboratorní kapacitu 

zpracovávaného materiálu, byla vyvinuta pyrolýzní jednotka nová. Druhým pouţitým 

zařízením byla tedy pyrolýzní jednotka Pyromatic, na které uţ je moţno ověřit 

poloprovozní podmínky. 

2.1 Pyrolýzní jednotka Pyrotronic 

Technologické zařízení Pyrotronic viz. Obrázek 13 představuje pilotní pyrolýzní 

jednotku pro zpracování odpadních materilů s moţností energetického vyuţití. Tento 

funkční prototyp předcházel poloprovozní pyrolýzní jednotce Pyromatic a prošel řadou 

optimalizačních procesů a náročných testů. 

 
1 - zásobník tuhého materiálu, 2 - zásobník kapalného materiálu, 3 - zásobní láhev inertního plynu,  

4 – pec, 5-  chladič, 6 - odběrná místa kapalné frakce, 7 - odvod plynu, 8 – filtr,  

9 – plynoměr, 10 - odběrné místo plynné frakce, 11 – hořák, 12 - zásobník pevného  

pyrolýzního zbytku. 

 
Obrázek 13  Schéma technologického zařízení Pyrotronic. 
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2.1.1 Vstupní charakteristiky 

Pyrolýza odpadních  plastů a pneumatik v rámci experimentů k této části 

diplomové práce byla provedena na pilotní pyrolýzní jednotce Pyrotronic. Účelem měření 

bylo stanovení míry konverze odpadních materiálů na ţádoucí produkty a stanovení 

ideálního teplotního rozsahu procesu. 

Vsázkou do pyrolýzní pece byla jednak 

plastová drť (viz. Obrázek 14) a jednak drť 

pneumatiková, které byly  tvořeny předupravenými 

odpadními plasty a odpadními pneumatikami, jenţ 

byly zpracovány v laboratořích katedry. Tento 

vstupní materiál byl podroben úpravě drcením 

a mletím pro dosaţení zrnitosti v rozmezí 10 - 20 

mm. 

Informace o základních parametrech 

vstupního materiálu určeného k pyrolyznímu zpracování, tj. odpadních plastů a  pneumatik, 

uvádí Tabulka 2. 

 

Tabulka 2  Termogravimetrická analýza vstupních parametrů zpracovávaných materiálů. 

Vstupní 

materiál 

Vlhkost 

[hm. %] 

Popel 

[hm. %] 

Prchavá 

hořlavina 

[hm. %] 

Pevný  

uhlík  

[hm. %] 

Spalné 

teplo 

[kJ.kg
-1

] 

Výhřevnost 

[kJ.kg
-1

] 

PNEU 0,8 3,9 66,9 28,4 39368 37718 

PLASTY 0,4 0,6 87,8 11,2 31965 29473 

 

Je patrné, ţe obsah prchavé hořlaviny je vyšší u plastů neţ u pneumatik a naopak 

obsah pevného uhlíku je vyšší u pneumatik neţ u plastů. Vysoký obsah pevného uhlíku 

v pneumatikách je způsoben přítomností sazí, které se pouţívají jako plnidlo při výrobě 

pneumatik. Díky vysokému podílu pevného uhlíku je hodnota výhřevnosti pneumatik taky 

vyšší neţ výhřevnost plastů. Obsah vlhkosti obou materiálu je velmi nízký. 

 
 

Obrázek 14  Plastová drť. 
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2.1.2 Popis pyrolýzní technologie Pyrotronic 

Pyrolýza odpadních plastů a pneumatik byla provedena na pilotní pyrolýzní 

jednotce Pyrotronic, jenţ je schématicky znázorněna na Obrázku 13. 

Před kaţdým započatým měřením musela být pyrolýzní jednotka vyčištěna, 

především vlastní pyrolýzní pec a šnekový dopravník umístěný uvnitř pece, na kterém se 

zachycují případné spečené zbytky z předešlých měření. 

Pyrolýzní jednotku bylo zapotřebí nejprve vyhřát na provozní teplotu 650 ˚C, která  

byla zvolena jako optimální na základě dříve provedených experimentálních měření. Dále 

bylo zapotřebí nastavit poţadovanou rychlost dávkování materiálu do pece a vlastní dobu 

zdrţení materiálu v peci. Rychlost dávkování je regulována rychlotí dávkování šneku 

umístěného v zásobníku (1), doba zdrţení pyrolyzovaného materiálu v peci (od 1 – 12 

minut) je regulována rychlostí otáček hlavního šneku umístěného v peci (4). Po vyhřátí byl 

vzorek nasypán do dávkovače tuhého materiálu (1) a těsněné víko dávkovače bylo 

uzavřeno, aby nedocházelo k neţádoucímu přisávání vzduchu. 

Po zapnutí jednotky byly zapsány počáteční hodnoty teplot ve třech vyhřívaných 

místech (na záčátku, uprostřed a na konci pece), stav elektroměru, stav plynoměru a čas. 

Po spuštění šneků byla pec profouknuta argonem (3), aby v peci nebyl přítomen kyslík.  

Pyrolýza probíhala za atmosférického tlaku. Hmotnost jednotlivých vzorků byla 1 – 2 kg. 

Komponenty byly pomocí dávkovacího šneku posunuty do pece, kde vlivem vysoké 

teploty došlo k jejich termickému rozkladu. Vzniklá pyrolýzní pevná frakce propadla do 

hermeticky uzavřeného zásobníku (12) pyrolýzního zbytku. Pyrolýzní plyn pokračoval do 

chladiče (5), kde se částečně zkondenzoval. Zkondenzovaná frakce z chladiče byla 

odebírána z pěti odběrných míst (6). Nezkondenzovaný plyn postupoval dále přes 

plynoměr (9) aţ do hořáku (11). Plynná fáze pak byla odebrána do labortorní myši, za 

plynoměrem (10), při kontinuálním hořením plamene signalizující konstantní vývin plynu. 

Po ukončení pyrolýzy byly opět zaznamenány teploty v pyrolýzní peci, stav elektroměru, 

stav plynoměru a čas. 

Vzniklý kapalný a pevný produkt pyrolýzy byl zváţen a byla vyhodnocena 

hmotnostní bilance. Mnoţství plynné fáze bylo dopočteno do 100 %. 
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2.1.3 Produkty pyrolýzního procesu 

Produkty pyrolýzy odpadních plastů a pneumatik jsou pevná (s), kapalná (l) 

a plynná frakce (g). Podíl kaţdé frakce závisí na podmínkách pyrolýzy (teplota, tlak, 

rychlost ohřevu, velikost částic, atd.). Pro zvýšení efektivity a pouţitelnosti produktů 

pyrolýzy je nutné navrhnout vhodné procesní podmínky, optimalizovat proces, 

charakterizovat vzniklé produkty a následně s nimi nakládat.  

 

PEVNÝ PYROLÝZNÍ UHLÍK 

 Pevná frakce obsahuje černý uhlík a minerály přítomné v původní gumě. 

V následující Tabulce 3 je uvedena analýza výstupních parametrů zpracovávaných 

materiálů, tj. plastová a pneumatiková drť. 

 

Tabulka 3  Analýza výstupních parametrů zpracovávaných materiálů. 

Pevná frakce 
Vlhkost 

[hm. %] 

Popel 

[hm. %] 

Prchavá  

hořlavina  

[hm. %] 

Pevný uhlík  

[hm. %] 

PNEU 1,9 74,0 8,7 15,4 

PLASTY 0,9 11,6 29,8 57,8 

 

Ve srovnání se vstupními parametry materiálu je z  Tabulky 3 patrné, ţe procesem 

pyrolýzy se významně sníţil obsah prchavé hořlaviny u obou materiálů a naopak se zvýšil 

obsah popela a minimálně také obsah vlhkosti. Obsah pevného uhlíku se u zpracovávaných 

plastů zvýšil a naopak u zprácovávaných pneumatik sníţil.  

Obsah prchavé hořlaviny plastů je však i po pyrolýze příliš vysoký a z toho plyne, 

ţe nastavené procesní podmínky pyrolýzy nebyly pro plast vhodné. 

Tento uhlík se můţe pouţít jako výztuha v gumárenském průmyslu, jako aktivní 

uhlík nebo bezkouřové palivo. Uvedené parametry byly stanoveny metodou 

termogravimetrické analýzy na Termogravimetrickém analyzátoru LECO TGA 601. 
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PYROLÝZNÍ KAPALINA 

Kapalná frakce je černo-hnědá kapalina. Jedná se o směs organických sloučenin 

s velkým podílem aromátů, a proto se můţe pouţívat jako palivo (např. výhřevnost kapalné 

frakce z pneumatik je 42 MJ.kg
-1

), dále jako výchozí produkt v petrochemii nebo jako 

zdroj chemických látek. 

 

PYROLÝZNÍ PLYN 

Vzorek plynné frakce byl podroben analýze plynovým chromatografem Agilent 

6890N vybaveným kapilární kolonou, dále plamenoionizačním detektorem (FID) pro 

detekci H2, CO, CO2 a teplotně vodivostním detektorem (TCD) pro detekci uhlovodíků. 

Analýzy byly provedeny v laboratoři Centra Nanotechnologií, VŠB - TUO. 

Plynný produkt z procesu pyrolýzy obsahuje nezkondenzované látky jako je H2, 

H2S, CO CO2, CH4, C2H4, C3H6 a další. V Tabulce 4 je uvedeno zastoupení jednotlivých 

sloţek v analyzovaném pyrolýzním plynu. 

 

Tabulka 4  Hodnoty sloţek nalezených v plynné fázi po pyrolýze pneumatik a plastů. 

Plynná 

frakce 

H2  

[obj. %] 

Methan 

[obj. %] 

Ethan 

[obj. %] 

Ethen 

[obj. %] 

Propan 

[obj. %] 

Propen 

[obj. %] 

Butan 

[obj. %] 

CO2 

[obj. %] 

PNEU 10,60 19,3 4,67 11,86 0,76 6,27 0,36 1,10 

PLASTY 11,6 16,4 4,50 7,80 0,30 9,30 0,25 23,7 

 

Pyrolýzní plyn má vysokou výhřevnost (68-84 MJ.m
-3

), a proto můţe být pouţit 

jako palivo pro pyrolýzní proces. 

Na základě Grafu 1 je moţno konstatovat, ţe největší zastoupení v pyrolýzním 

plynu má methan a vodík pro oba zpracovávané odpadní materiály, tj. plasty a pneumatiky. 

Pro případ plastů je v pyrolýzním plynu značně vysoké mnoţství oxidu uhelnatého, coţ 

můţe být spojeno s obsahem kyslíku v plastech, který během pyrolýzy reaguje za vzniku 

CO2.  
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Graf 1  Zastoupení jednotlivých sloţek stanovených v pyrolýzním plynu po pyrolýzy plastů a pneumatik. 
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2.1.4 Shrnutí získaných výsledků 

Výzkum v rámci této experimentální části diplomové práce vedl k získání 

základních dat, která byla následně zpracována do graficky přehledné formy. 

Jako hlavní část byly ze získaných produktů z měření stanoveny hmotnostní podíly 

jednotlivých frakcí u obou vzorků, tj. plastová a pneumatiková drť, viz. Tabulka 5. 

 

Tabulka 5  Hmotnostní podíly jednotlivých frakcí po pyrolýze plastů a pneumatik. 

Měření 
Pevná frakce 

[hm. %] 

Kapalná frakce 

[hm. %] 

Plynná frakce 

[hm. %] 

PNEU 35,90 5,59 58,51 

PLASTY 35,20 28,80 35,00 

 

Z hmotnostních bilancí jednotlivých frakcí pyrolýzy plastů a pneumatik, jenţ jsou 

znázorněny v Grafu 2 vyplývá, ţe produkce pevné fáze je pro oba odpadní zpracovávané 

materiály velmi podobná. Významně vyšší produkce kapalné fáze je dána pyrolýzou 

plastových odpadních materiálů a naopak významně vyšší produkce plynné fáze je 

charakteristická pro pyrolýzu odpadních pneumaik. 

 

 

 
 

Graf 2  Hmotnostní podíly produktů pyrolýzy plastů a pneumatik. 

0

10

20

30

40

50

60

Pevná frakce Kapalná frakce Plynná frakce

[h
m

. %
] 

Hmotnostní podíly jednotlivých frakcí po procesu 
pyrolýzy odpadních materiálů

PNEU PLASTY



 

 
44 

STANOVSKÁ, Barbora. Možnosti zpracování vybrané složky odpadu použitím pyrolýzní jednotky. Ostrava, 

2012. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra 

neželezných kovů, rafinace a recyklace. 

 

2.2 Pyrolýzní jednotka Pyromatic 

Nové výkonné technologické zařízení Pyromatic představuje efektivní řešení 

ekologických problémů ekonomickou cestou spolu s energetickým ziskem.  

Tato technologie umoţňuje energetické vyuţití tříděných odpadů a odpadů 

organického původu. Jedná se o způsob získávání energie, kdy nemalou výhodou je 

i moţnost likvidace mnohých těţko odstranitelných odpadů šetrným způsobem 

k ţivotnímu prostředí. Schéma technologického zařízení Pyromatic je znázorněno na 

Obrázku 15. 

Tímto pyrolýzním zařízením lze zpracovávat celou řadu organických odpadů, 

dřevní štěpku, tříděný plastový odpad, staré pneumatiky a další, coţ uvádí Tabulka 6, ve 

které je rovněţ uvedeno, co je moţné po termickém rozkladu pyrolýzní jednotkou získat - 

pyrolýzní plyn, pyrolýzní koks, pyrolýzní kondenzát a energii [49]. 

 

 
 

Obrázek 15  Schéma technologického zařízení Pyromatic [49]. 
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Tabulka 6  Vstupy a výstupy pyrolýzního procesu Pyromatic [49]. 

VSTUPY 
aneb co lze zpracovat pyrolýzní jednotkou 

VÝSTUPY 
aneb co lze získat po termické rozkladu pyrolýzní 

jednotkou 

•Organické materiály •Koks, uhlí •Pyrolýzní plyn, 
syntézní plyn, 

energoplyn, pára 

•Pyrolýzní kondenzát, 
kapalné uhlovodíky, 

biooleje, dehet •Pneumatiky •Brusné kaly 

•Termoplasty •Kaly z ČOV hl. Složení pyrolýzního 
plynu: metan, etan, 

eten, propan, propen, 
butan, buten, vodík 

aromatické chemikálie, 
pyronafta, rozpouštědla, 

maziva, změkčovadla •Termosety •Barvy a rozpouštědla 

•Elastomery (kaučuky) •Nebezpečné odpady •Tepelná energie  
s vysokým potenciálem 

(60 - 700 ˚C) •Biomasa 
•Kůže, pryskyřice, ropné 

zbytky 
•Pyrolýzní koks, čistý 
uhlík, saze, dřevěné 

uhlí •Nemocniční odpad •Směsi vybraných druhů 
•Elektrická energie  

vyrobená kogenerací 

 

Jednotlivé výstupní produkty pyrolýzní jednotky, tj. pyrolýzní plyn, pyrolýzní 

pevný uhlíkatý zbytek a pyrolýzní olej, je moţné po očištění velmi efektivně skladovat, 

uchovávat a přepravovat či distribuovat apod. a lze je dále vyuţívat (např. jako vstupní 

surovinu k dalšímu zpracování nebo k výrobě energií): 

Pyrolýzní plyn je moţno vyuţívat energeticky v kogeneračních jednotkách pro 

kombinovanou výrobu tepelné a elektrické energie. Takto vyrobenou tepelnou energii je 

moţno pouţít pro ohřev teplé uţitkové vody nebo na vytápění, zatímco elektrická energie 

můţe být dodávána do sítě. Jiný způsob, jak vyuţít plynný produkt, je spalování 

v centrálních či upravených plynových kotlích pro lokální nebo dálkové vytápění objektů. 

Třetí moţností je pak vyuţití pyrolýzního plynu ve vlastním procesu pro ohřev pyrolýzní 

retorty. 

Pyrolýzní pevný uhlíkatý zbytek lze bez jakýchkoliv dalších úprav vyuţít jako 

plnivo do pneumatik, po chemických a mechanických úpravách je ho moţno dále vyuţít 

jako absorbent např. v chemickém, farmaceutickém nebo strojním průmyslu. Lze jej vyuţít 

také v tiskařském průmyslu, kde se uplatňuje při výrobě sazí a následné výrobě tiskařské 

černě. Při výrobě kovů je moţné jeho pouţití jako účinného redukovadla. 

Pyrolýzní olej představuje bohatou směs nejrůznějších uhlovodíků. Kapalná fáze 

můţe být vyuţita jako topný olej [50].  
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Níţe uvedený Obrázek 16 znázorňuje principiální rozklad organické látky prostřed-

nictvím pyrolýzního procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tababulka 7 uvádí příklad struktury výstupů při zpracování polymerních odpadů 

a pneumatik v objemu 1 tuny. Struktura výstupů závisí na struktuře a formě vstupů, a také 

na procesních podmínkách. Výstupní teplo je teplo odebírané výměníky ze spalin, 

kondenzace a kogenerační jednotky. Elektrická energie je pak zajištěna výstupem 

očištěného pyrolýzního plynu zpracovaného v kogenerační jednotce. Pro dosaţení 

nejlepších výsledků je vhodný kontinuální, plně automatizovaný provoz s minimální 

změnou vstupů. Uvedené energetické hodnoty jsou vztaţeny k průměrné výhřevnosti pro 

daný materiál. V rámci procesu nevznikají toxické plyny ani nepříjemný zápach [49]. 

  

Tabulka 7  Příklad struktury výstupů při zpracování polymerních odpadů [49]. 

Pyromatic VSTUP 1000 kg DRCENÉHO ODPADU 

VÝSTUP/HOD. 
pyrolýzní 

koks 

pyrolýzní 

kondenzát 

pyrolýzní 

plyn 
teplo 

elektrická 

energie 

průměrná 

výhřevnost 

PLASTY 
250–300 

kg 

140–170 

l 

140–160 

m3 

500–570 

kWt 

350–400 

kWe 

25 

MJ/kg 

PNEUMATIKY 
350-400  

kg 

170-250 

l 

180-200 

m3 

850-970 

kWt 

600-680 

kWe 

38 

MJ/kg 

 
 

Obrázek 16  Základní frakce pyrolyzovaných materiálů. 



 

 
47 

STANOVSKÁ, Barbora. Možnosti zpracování vybrané složky odpadu použitím pyrolýzní jednotky. Ostrava, 

2012. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra 

neželezných kovů, rafinace a recyklace. 

 

2.2.1 Vstupní charakteristiky 

Pyrolýza odpadních  pneumatik v rámci experimentů k této části diplomové práce 

byla provedena na poloprovozní pyrolýzní jednotce Pyromatic. Účelem měření bylo 

stanovení míry konverze odpadních materiálů na ţádoucí produkty, stanovení ideálního 

teplotního rozsahu procesu a stanovení mnoţství spotřebovaného zemního plynu 

a elektrické energie. 

Vsázkou do pyrolýzní pece byla pneumatiková 

drť (viz. Obrázek 17), kterou  tvořily předupravené 

odpadní pneumatiky, jenţ byly zpracovány 

v laboratořích katedry. Tento vstupní materiál byl 

podroben úpravě drcením a mletím pro dosaţení 

zrnitosti do 35 mm. 

Informace o sloţení a vlastnostech vstupního 

materiálu určeného k pyrolyznímu zpracování, tj. odpadních pneumatik, udává analýza 

elementárních prvků a další stanovené parametry viz. Tabulka 8 a 9 (laboratoře VŠB). 

 

Tabulka 8  Analýza elementárních prvků vstupního materiálu. 

Vstupní materiál 
C 

[hm. %] 

H2 

[hm. %] 

N2 

[hm. %] 

S 

[hm. %] 

O2 

[hm. %] 

PNEUMATIKOVÁ DRŤ 85,40 7,57 0,48 0,44 0,01 

 

Tabulka 9  Parametry vstupního materiálu. 

Vstupní materiál 

Prchavá 

hořlavina 

[hm. %] 

Fixní uhlík 

[hm. %] 

Vlhkost 

[hm. %] 

Popel 

[hm. %] 

PNEUMATIKOVÁ DRŤ 70,86 23,03 0,98 6,11 

 

V rámci experimentů byly zvolené a nastavené teploty procesu 500 ˚C, 550 ˚C, 

600 ˚C a 650 °C. Hmotnostní příkon vstupního materiálu, tj. pneumatikové drti, se rovnal 

30 kg.hod
-1

 a doba zdrţení v retortě trvala 45 minut. Systém byl provozován 

v kontinuálním reţimu. 

 
 

Obrázek 17  Pneumatiková drť. 
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2.2.2 Popis pyrolýzní technologie Pyromatic 

Pyrolýzní jednotka Pyromatic je tvořena několika dílčími zařízeními, která umoţ-

ňují provést celý technologický proces, tj. dopravu vstupního materiálu do retorty, jeho 

následný ohřev za nepřístupu vzduchu, úpravu vzniklého pyrolýzního plynu a odvod pyro-

lýzní kapaliny a pevného uhlíkatého zbytku. 

Samotný přívod vstupního materiálu 

(o zrnitosti do 35 mm) do univerzální kuţe-

lové násypky (se vzduchotěsnou sekcí) je 

realizován pásovým dopravníkem. Při pře-

chodu materiálu z dopravníku do násypky 

je přístup neţádoucího kyslíku minimální 

a pro úplné odstranění přítomného vzduchu 

se pak pouţívá inertní plyn, kterým je 

vnitřní část zařízení profouknuta. Z násypky 

materiál dále putuje pomocí šnekového do-

pravníku v mnoţství  30 – 150 kg/hod materiálu do reaktoru (retorty) s aktivní délkou 4 m. 

Návaznost pásového dopravníku, kuţelové násypky a šnekového dopravníku je znázorněna 

na Obrázku 18. 

V retortě je materiál jednak pyrolyzován (tepelně rozkládán) a jednak posunován 

prostřednictvím dvou primárních (o průměru 210 mm) a jednoho sekundárního šneku 

(o průměru 110 mm) viz. Obrázek 19, jenţ 

vede materiál zpět do vstupní části retorty. 

Výhodou šnekové retorty je zajištění plynu-

losti a stability provozu, a také rovnoměrné 

zahřívání celého objemu vstupního materiálu. 

V průběhu procesu dochází k ohřevu 

materiálu nad hranici tepelné stability přítom-

ných organických látek, kdy jsou vysokomo-

lekulární řetězce štěpeny aţ na stabilní níz-

komolekulární produkty a pevný pyrolýzní 

 
 

Obrázek 18  Pásový dopravník- kuţelová 

násypka – šnekový dopravník. 

 
 

Obrázek 19  Čelní pohled na retortu se šneky. 
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uhlík, který je pak jímán do uzavřeného boxu na konci retorty, tj. na výstupu z vynášecího 

šnekového dopravníku. Mezi přepadem sekundárního šneku a vstupem do vynášecího šne-

ku je deskové šoupátko k uzavření přepadu ze sekundárního šneku, aby nedocházelo 

k vniknutí vzduchu do retorty při vysypávání boxu s pevným zbytkem. Pyrolýza probíhá 

v rozmezí teplot 500 – 800 ˚C a doba zdrţení suroviny se pohybuje od 45 – 60 minut. Py-

rolýzní retortu Pyromatic je moţno vidět na Obrázku 20. 

Vzniklý pyrolýzní plyn je z retorty odváděn do cyklonu a následně do dvou chladi-

čů, a to primárního vzduchového – kříţový vý-

měník (pro kondenzaci těţké frakce pyrolýzní-

ho plynu) a sekundárního vodního chladiče – 

protiproudý výměník (pro kondenzaci lehké 

frakce a zchlazení plynu k teplotě okolí), za 

účelem odstranění všech kondenzovatelných 

podílů. V rámci chlazení plynu dochází ke kon-

denzaci některých uhlovodíků na kapalnou fázi, 

tj. pyrolýzní kapalinu, která je odváděná do vy-

pouštěcí nádoby pod chladičem, odkud je ode-

bírána v určitých časových intervalech a jejíţ 

vlastnosti závisejí především na sloţení 

vstupního materiálu. Po těchto úpravách je moţno plyn akumulovat v plynojemu nebo jej 

přímo vyuţívat. 

Ohřev retorty, která je vyrobená z ţáruvzdorné austenitické ocele, je zajištěn pěti 

sekcemi regulovatelných plynových hořáků o celkovém výkonu 200 kW (tj. max. 40 kW 

na jednu hořákovou sekci), které jsou umístěny za sebou pod tělesem retorty. Jako topný 

plyn se pouţívá propan nebo zemní plyn, zařízení pak také umoţňuje i vyuţití pyrolýzního 

plynu pro ohřev retorty, čímţ je zajištěna vysoká úroveň energetické soběstačnosti. Teplo-

ty retorty jsou ve všech sekcích snímány termočlánky a poţadovaná procesní teplota je 

udrţována pomocí dvoupolohové regulace. Vzduch pro spalování je přiváděn do jednotli-

vých sekcí otvory pod hořáky a je moţné jej regulovat seškrcením na vstupu a otáčkami 

spalinového ventilátoru. 

 
 

Obrázek 20  Pyrolýzní retorta Pyromatic. 
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2.2.3 Produkty pyrolýzního procesu 

Proces pyrolýzy byl testován za různých procesních podmínek ovlivňujících 

termochemické reakce během procesu, a tím i produkci a kvalitu jednotlivých produktů. 

Zásadními faktory, které mají vliv na kvantitativní rozdělení a kvalitativní sloţení 

výstupních produktů pyrolýzy, jsou především: chemické sloţení, vlhkost a zrnitost 

vstupního materiálu; provozní podmínky jako teplota a tlak v retortě, doba ohřevu 

a zdrţení vsázky; typ reaktoru, ve kterém probíhá reakce jako – šneková retorta, rotační 

pec apod. 

 

PEVNÝ PYROLÝZNÍ UHLÍK 

 Pevný pyrolýzní zbytek vzniká při pyrolýze odpadních materiálu vlivem působení 

tepla bez přístupu vzduchu v retortě jako první produkt tohoto procesu. Jedná se o pevnou 

frakci, která je tvořena převáţně černým uhlíkem, jehoţ obsah se pohybuje mezi 86 – 92 

hm. % a dále je tvořen minerály přítomnými v původní gumě.  

 Tento pevný pyrolýzní uhlík je moţno pouţít jako výztuhu v gumárenském prů-

myslu, dále jako aktivní uhlí nebo bezkouřové palivo. Porovnáním tohoto pevného pyrolý-

zního zbytku s komerčními sazemi bylo zjištěno, ţe vlastnosti jsou srovnatelné a tyto pev-

né pyrolýzní produkty by mohly v budoucnu nahradit komerční saze i přes vyšší obsah po-

pela. Moţnost dalšího vyuţití pevné pyrolyzní frakce je předurčena kvalitou vstupních 

materiálů, a to zejména mnoţstvím popelovin obsaţených v původním vzorku.  

 

PYROLÝZNÍ KAPALINA 

Pyrolýzní kapalina vzniká při pyrolýze materiálu, kdy dochází k uvolnění 

primárních prchavých látek ze suroviny, které se po zdrţení v retortě dále štěpí na 

sekundární produkty za vzniku plynů, které následně účinkem chlazení kondenzují na 

pyrolýzní kapalinu v procesu tzv. aromatizace kondenzovatelných plynných zplodin. 

Pyrolýzní kapalina je charakterizována jako černá a olejovitá dehtová směs bohatá 

na aromatické uhlovodíky, která je směsí různých heterogenních sloučenin s vyšší isomerií. 

Obsahuje organické látky s bodem varu vyšším neţ benzen (80,1°C). Její výtěţnost se 
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pohybuje cca. 30 – 40 % v závislosti na druhu pyrolyzovaného materiálu a podmínkách 

procesu. Hustota se pohybuje od 917 – 1072 kg.m
-3

 , tj. je o něco vyšší neţ hustota topného 

oleje.  Viskozita se liší v závislosti na obsahu vody a typu vstupní suroviny. 

V průběhu pyrolýzního procesu byly vzorky pyrolýzní kapaliny odebírány za 

vzduchovým a vodním chladičem. U všech odebraných vzorků byla stanovena elementární 

analýza. Stanovení elementární analýzy bylo provedeno na přístroji pro elementární 

analýzu NA 1500 (fa. Fison Instrument). Následující Tabulka 10 uvádí elementární sloţení 

vzorků pyrolýzní kapaliny po pyrolýze pneumatikové drti. 

 

Tabulka 10  Elementární sloţení vzorků pyrolyzní kapaliny po pyrolýze pneumatikové drti. 

Kapalná frakce 

Pyrolýzní 

teplota 

[°C] 

C 

[hm. %] 

H2 

[hm. %] 

N2 

[hm. %] 

S 

[hm. %] 

Spalné 

teplo 

[kJ.kg
-1

] 

Výhřevnost 

[kJ.kg
-1

] 

PNEUMATIKOVÁ 

DRŤ 

500 88,86 10,00 0,61 0,47 42696 40451 

550 88,90 9,36 0,40 0,53 41787 36808 

600 89,61 7,61 0,46 0,60 39689 39685 

650 89,07 6,87 0,45 0,40 38331 38002 

 

Ze základního elementárního rozboru pyrolýzní kapalné fáze z pyrolýzy pneuma-

tik je patrné, ţe vlivem teploty dochází k mírnému nárůstu uhlíku. U ostatní sloţek, které 

jsou uvedeny v tabulce, tj. vodík, dusík, síra, spalné teplo, výhřevnost, dochází k mírnému 

poklesu.  

Obecně je pyrolýzní kapalina organickou směsí různorodých uhlovodíků. Na 

zastoupení chemických látek v kapalné fázi má vliv chemická struktura vstupního 

materiálu a jeho chování při teplotním rozkladu.  Štěpné procesy vznikající při aromatizaci 

materiálu mají za následek vznik pestré škály uhlovodíků. 

Analýzy kapalného pyrolýzního produktu byly provedeny také pomocí plynové 

chromatografie s hmotnostním detektorem (GC/MS). Výstupní hodnoty analýz GC/MS 

jsou ve stručné formě uvedeny v Tabulce 11. Jedná se o zastoupení jednotlivých 

chemických látek nacházejících se v pyrolýzní kapalině vzniklých po pyrolýze 

pneumatikové drti v rozsahu 500 – 650°C.  
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Tabulka 11  Hmotnostní  zastoupení základních aromátů v pyrolýzní kapalině vzniklých pyrolýzou pneuma-

tik při různých teplotách. 

Kapalná 

frakce 

PNEU DRŤ 

Benzen 

[hm. %] 

Toluen 

[hm. %] 

Ethylbenzen 

[hm. %] 

p+m-Xylen  

[hm. %] 

o-Xylen 

[hm. %] 

Styren 

[hm. %] 

550 ˚C 

DP550 
0,82 2,9 2,05 4,5 1,05 1,45 

650 ˚C 

DP650 
4,1 6,55 1,15 10,11 1,9 2,32 

 

Na základě výstupů analýz GC/MS, kterými byly zjišťovány hodnoty zastoupení 

jednotlivých chemických látek nacházejících se v pyrolýzní kapalině z pyrolýzy 

pneumatikové drti v rozsahu 500 – 650°C je moţno konstatovat, ţe pyrolýzní kapalina je 

pestrou směsí organických aromatických sloučenin, z kterých jsou významně zastoupené 

důleţité základní aromatické uhlovodíky, tj. BETX, styren, naftalen a celá řada dalších.  

Následující Graf 3 znázorňuje zastoupení látek BETX a styrénu v pyrolýzní kapalině.  

Analýzy kapalné fáze po pyrolýze pneumatik byly vykonány servisní analytickou 

laboratoří v závodě DEZA a.s. Valašské Meziříčí. 

 
 

Graf 3  Grafické znázornění zastoupení látek BTEX a styrénu v pyrolýzní kapalině vzniklé procesem 

pyrolýzy pneumatik. 
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PYROLÝZNÍ PLYN 

Pyrolýzní plyn vzniká při pyrolýze materiálu, kdy dochází k uvolnění primárních 

prchavých látek ze suroviny, které se po zdrţení v retortě dále štěpí na sekundární 

produkty za vzniku daného plynu.  

Pyrolýzní plyn je tvořen směsí uhlovodíků (tj. hlavně methanem), oxidu uhelnatého, 

vodíku, oxidu uhličitého a dusíku v různém poměru závislém na procesních podmínkách 

a vstupní surovině. Díky tomuto sloţení disponuje plyn vysokou energetickou kvalitou 

s perspektivou vyuţití pro výrobu tepla a elektřiny.  Sloţky tvořící plyn, lze rozdělit na 

hořlavé (CO, H2 a ∑CXHY), inertní (CO2, N2 a H2O) a podporující hoření (O2).  

Sloţení výstupního pyrolýzního plynu jako hlavního produktu procesu bylo za 

provozu jednotky kontinuálně měřeno analyzátory určující koncentrace jednotlivých sloţek 

pyrolýzního plynu s ohledem na procesní podmínky - vodík, metan, oxidu uhelnatý,  oxidu 

uhličitý a celkový organický uhlík (TOC). Pro odběr vzorků byla navrţena dvě odběrná 

místa, a to na vstupu do primárního chladiče těţkých podílů pro horký plyn a na výstupu ze 

sekundárního chladiče lehkých podílů pro plyn chladný. Následující Tabulka 12 uvádí 

průměrné zastoupení významných sloţek v pyrolýzním plynu vyprodukovaném 

z pneumatik za různých teplot procesu.  

 

Tabulka 12  Průměrné zastoupení významných sloţek v pyrolýzním plynu vyprodukovaném z pneumatik za 

různých teplot procesu.      

Plynná 

frakce 
Teplota 

Označení složky 

H2 CO CO2 CH4 C2H4 C2H6 ∑C3HY ∑C4HY ∑C5HY ∑C6HY 

- [°C] [obj. %] 

PNEU 

DRŤ 

500 12,4 2,8 2,4 17,9 3,0 4,4 5,6 4,2 4,5 0,8 

550 13,3 3,7 2,3 19,8 3,9 4,7 5,2 3,6 2,4 1,0 

600 22,2 3,1 1,9 29,2 4,0 4,9 5,4 3,7 2,5 1,1 

650 28,3 2,9 1,4 4,6 5,2 6,3 7,0 4,8 3,2 1,4 
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V rámci testování bylo prakticky zjištěno, ţe 15 – 35 % objemu pyrolýzního plynu 

je tvořeno vodíkem a oxidem uhelnatým v různém poměru dle dané teploty procesu. 

S rostoucí teplotou podíl vodíku v plynu silně roste a podíl oxidu uhličitého naopak mírně 

klesá. Majoritní sloţkou pyrolýzního plynu se pak stává suma uhlovodíků, v níţ má 

největší zastoupení metan. Podíl uhlovodíků v plynu se pohybuje v rozmezí 30 – 51 %. 

Produkce uhlovodíků, především metanu, v pyrolýzním plynu vzrůstá do teploty procesu 

600 °C. Za vyšší teploty, tj.  650 °C uţ je obsah uhlovodíků niţší a s nadále rostoucí 

teplotou je sniţování jejich zastoupení předpokladem. Mimo to je produkce pyrolýzního 

plynu významně ovlivněna obsahem popela a prchavé hořlaviny ve vstupním materiálu. 

Graficky znázorněné zastoupení jednotlivých sloţek v pyrolýzním plynu z procesu 

pyrolýzy pneumatik uvádí Graf  4. 

Odběr vzorku plynu a následné analýzy byly provedeny pověřenou 

osobou  akreditované společnosti TESO, a.s., Ostrava. 

 
 

Graf 4  Grafické znázornění průměrného zastoupení důleţitých sloţek  v pyrolýzním plynu vznik-

lém při procesu pyrolýzy pneumatik. 
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2.2.4 Shrnutí získaných výsledků 

Výzkum v rámci této experimentální části diplomové práce vedl k získání souboru 

dat viz. Příloha č. 1, která byla následně zpracována do graficky přehledné formy. 

V následujících Grafech 5, 6, 7 jsou zobrazeny změny vznikajícího mnoţství 

pevného, kapalného a plynného produktu při pyrolýze pneumatikové drti v závislosti na 

časovém úseku a zvolené teplotě procesu v rozsahu 500 – 650 ˚C. 

Na základě Grafu 5 je moţno konstatovat, ţe produkce pevného pyrolýzního uhlíku 

je v celém časovém úseku 0 – 180 minut a pro všechny teploty procesu v rozsahu 500 – 

650 ˚C velmi podobná. Nejvýznamnější teplotou z hlediska vznikajícího mnoţství pevného 

pyrolýzního produktu, je moţno označit teplotu 650 ˚C, naopak nejméně významnou 

teplotu 500 ˚C. 

Z Grafu 6 je zřejmé, ţe největší objem pyrolýzní kapaliny vzniká při teplotě 500 ˚C, 

a to v časovém úseku 0 – 120 minut, kdy následně objem kapaliny s rostoucím časem nad 

120 minut prudce klesá téměř na nulu. Nejmenší objem pyrolýzní kapaliny vzniká naopak 

při teplotě 650 ˚C. Z uvedeného tedy vyplývá, ţe s rostoucí teplotou pyrolýzního procesu 

v rozsahu 500 – 650 ˚C, klesá produkce pyrolýzní kapaliny. 

 
Graf 5  Mnoţství pevného produktu při pyrolýze pneumatik v rozsahu teplot 500 - 650 ˚C. 
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Z Grafu 7 vyplývá, ţe největší objem pyrolýzního plynu vzniká při teplotě procesu 

650 ˚C, naopak nejmenší objem plynného pyrolýzního produktu vzniká při teplotě 500 ˚C. 

Na základě tohoto grafu je moţno konstatovat, ţe s rostoucí teplotou pyrolýzního procesu 

v rozsahu 500 – 650 ˚C, roste také objem vznikajícího pyrolýzního plynu.  

 
Graf 6  Mnoţství kapalného produktu při pyrolýze pneumatik v rozsahu teplot 500 - 650 ˚C. 
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Graf 7  Mnoţství plynného produktu při pyrolýze pneumatik v rozsahu teplot 500 - 650 ˚C. 
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Z Grafu 8, který znázorňuje průměrnou spotřebu zemního plynu a elektrické 

energie při pyrolýze pneumatik v rozsahu teplot 500 – 650 ˚C, je zřejmé, ţe s rostoucí 

teplotou pyrolýzního procesu, roste spotřeba jak zemního plynu, tak i elektrické energie. 

Při porovnání těchto dvou, tj. zemního plynu a elektrické energie, je moţno vidět, ţe 

v rámci pyrolýzního procesu je spotřeba zemního plynu oproti elektrické energii vyšší.  

 
 

Graf 8  Průměrná spotřeba zemního plynu a elektrické energie při pyrolýze pneumatik v rozsahu teplot 

500 - 650 ˚C. 
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Závěr 

Zpřísňující se ekologické předpisy Evropské Unie daly podnět k hledání nových 

cest, jeţ by odpadní materiály byly schopny vyuţít jako primární surovinový zdroj. Jednou 

z termických metod, jenţ eliminuje různorodé odpadní materiály obsahující uhlík 

v různých formách a sloučeninách, je pyrolýza. 

Cílem předloţené diplomové práce bylo experimentálně ověřit moţnost zpracování 

vybrané sloţky odpadu pouţitím pyrolýzní jednotky,  kdy vybranou sloţkou odpadu byly 

zvoleny odpadní plasty z elektroodpadů a odpadní pneumatiky, které byly zpracovávány 

pomocí pyrolýzní jednotky Pyromatic. 

Teoretická část je tak věnována literární rešerši, která je rozdělena do čtyř oblastí. 

První z nich pojednává o odpadovém hospodářství v oblasti elektroodpadu, další je 

zaměřena na oblast pneumatik, třetí popisuje problematiku termického zpracování odpadů 

pomocí pyrolýzy a poslední čtvrtá shrnuje dosud publikované poznatky k pouţití pyrolýzy 

při recyklaci. 

Experimentální část diplomové práce byla v závěru řešení také rozdělěna na dvě 

samostatné, ale související části. První část popisuje experimentální měření na pilotní 

pyrolýzní jednotce Pyrotronic, kde hlavním účelem měření bylo stanovení míry konverze 

odpadních materiálů, tj. odpadních plastů a odpadních pneumatik, na ţádoucí produkty. 

Následující druhá část popisuje experimentální měření na poloprovozní jednotce Pyromatic, 

kde bylo hlavním účelem měření jednak stanovení míry konverze odpadních materiálů, tj. 

odpadních pneumatik, na ţádoucí prokutky, dále stanovení ideálního teplotního rozsahu, 

a také stanovení mnoţství spotřebovaného zemního plynu a elektrické energie. 

Všechny vzorky byly před i po procesu pyrolýzy podrobeny analytické identifikaci 

pro zjištění jejich základních parametrů, popřípadě elementárního sloţení. Jednotlivé 

analýzy probíhaly jednak na odlišných analytických přístrojích a jednak v různých 

analytických laboratořích, jenţ jsou vţdy uvedeny v příslušné části. 

V rámci první části měření na pilotní pyrolýzní jednotce Pyrotronic bylo při 

procesních podmínkách (vstupní materiál – plastová a pneumatiková drť o zrnitosti 10 – 20 

mm, teplota procesu 650 ˚C, doba zdrţení materiálu v retortě 1 – 12 minut, inertní plyn – 
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Argon, hmotnost vzorků 1 – 2 kg, atmosférický tlak) zjištěno, ţe míra přeměny plastové 

drti na poţadované produkty pyrolýzy je dána 35,2 hm. % pro pevnou frakci, 28,8 hm. % 

pro kapalnou frakci a 35 hm. % pro frakci plynnou. Stanovená míra přeměny 

pneumatikové drti na poţadované produkty pyrolýzy je pak dána 35,9 hm. % pro pevnou 

frakci, 5,59 hm. % pro kapalnou frakci a 58,51 hm. % pro plynnou frakci. Na základě 

následně provedené analýzy plynné frakce, je moţno konstatovat, ţe největší zastoupení 

v pyrolýzním plynu má methan a vodík pro oba zpracovávané odpadní materiály. 

V rámci druhé části měření na poloprovozní pyrolýzní jednotce Pyromatic bylo při 

procesních podmínkách (vstupní materiál – pneumatiková drť o zrnitosti do 35 mm, teplota 

procesu v rozsahu 500 – 650 ˚C, doba zdrţení materiálu v retortě 45 minut, hmotnostní 

příkon vstupního materiálu 30 kg/hod.) zjištěno, ţe pevný pyrolýzní zbytek je převáţně 

tvořen černým uhlíkem a minerály přítomnými v původní gumě. V případě kapalného 

produktu, ţe vlivem rostoucí teploty procesu v rozsahu 500 – 650 ˚C dochází k mírnému 

nárůstu uhlíku a u ostatních sloţek (vodík, dusík, síra, apod.) dochází k mírnému poklesu.  

Dále ze stanovení hmotnostního zastoupení jednotlivých chemických látek nachazejících 

se v pyrolýzní kapalině vyplývá, ţe se jedná o pestrou směs organických aromatických 

sloučenin, z kterých jsou významně zastoupeny důleţité základní aromatické uhlovodíky 

jako je benzen, toluen, ethylbenzen, p+m-Xylen, o-Xylen, styren apod. Z analýz 

provedených u pyrolýzního plynu bylo zjištěno, ţe 15 – 35 % jeho objemu je tvořeno 

vodíkem a oxidem uhelnatým v různém poměru dle dané teploty procesu. Podíl vodíku 

v plynu silně roste s rostoucí teplotou. Majoritní sloţkou pyrolýzního plynu se pak stává 

suma uhlovodíků s podílem v plynu 30 – 51 %, kde má největší zastoupení methan. 

Produkce methanu v pyrolýzním plynu roste do teploty 600 ˚C, za vyšší teploty 650 ˚C uţ 

je podíl niţší a s nadále rostoucí teplotou je sniţování jeho zastoupení předpokladem. 

Ke shrnutí druhé části experimentů je moţno konstatovat, ţe nejvýznamnější 

teplotou z hlediska vznikajícího mnoţství pevného pyrolýzního produktu, je moţno označit 

teplotu 650 ˚C, naopak nejméně významnou teplotou je 500 ˚C. Dále vyplývá, ţe s rostoucí 

teplotou pyrolýzního procesu v rozsahu 500 – 650 ˚C, klesá produkce pyrolýzní kapaliny, 

a naopak roste objem vznikajícího pyrolýzního plynu. Spotřeba zemního plynu a elektrické 

energie při pyrolýze pneumatik v rozsahu teplot 500 – 650 ˚C má rostoucí charakter. Při 
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srovnání spotřeby zemního plynu a elektrické energie v rámci pyrolýzního procesu 

jednoznačně převaţuje spotřeba zemního plynu. 

Moţnosti zpracování vybrané sloţky odpadu, konkrétně odpadních plastových 

a pryţových materiálů, pouţitím pyrolýzní jednotky, byly na základě rešeršních 

a praktických poznatků vyhodnoceny jako schůdné a pouţití pyrolýzních jednotek pro 

zpracování odpadních materiálů má do budoucna vysokou perspektivitu. 
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