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Abstract 

 A comparison of possible waste treatment processes- combustion and pyrolysis is performed 
on basis of produced gases amount. Both methods are explained on decomposition of cellulose. The 
amount of pyrolytical gases is about 30 % of gases produced by combustion. From energy loss point of 
view the pyrolysis is more advantageous. The decomposition of pyrolytical gases containing toxic or 
hazardous compounds was tested using plasma reactor. Two different concentrations of tested 
compounds were injected into plasma source in gaseous form mixed with argon. 

 Used equipment is not sufficiently leak proof and decomposition gases are partially 
combusted to water and carbon oxides. These compounds disable precise concentration determination. 
In the spectrum of chlorbenzene decomposition products the C-Cl bound was not detected even by 
using of high sensitivity. 

 After test equipment improvement new test will be made and the influence of melted metal 
will be tested too. The plasma decomposition of pyrolytical gases seems to be suitable methods be 
treatment of toxic organic compounds event. chlor contents. 

 

 

Abstrakt 

 Na základě produkovaného množství plynů je provedeno srovnání možných procesů 
zpracování odpadů - spalování a pyrolýzy. Pro ilustraci jsou uvedena data z rozkladu celulózy. Objem 
pyrolýzních plynů je na úrovni 30 % objemu plynu ze spalování.  

 Další rozklad pyrolýzního plynu obsahujícího toxické nebo nebezpečné látky bylo provedeno 
v plazmě. Testované látky byly v plynné formě přiváděny spolu s argonem do plazmového zdroje. 

 Použitý plazmový reaktor není dostatečně těsný a produkty rozpadu jsou částečně spalovány 
na vodu a oxidy uhlíku. Tyto látky nepříznivě ovlivňují přesné stanovení koncentrací. Ve spektru 
rozkladných produktů chlorbenzenu nebyla detekovaná vazba C-Cl i při vysoké citlivosti měřícího 
zařízení. Po úpravě testovacího zařízení budou provedeny nové testy a bude zkoumán vliv roztaveného 
kovu na účinnost rozkladu. Plazmový rozklad pyrolýzních plynů se na základě dosažených výsledků 
jeví jako vhodný postup rozkladu toxických organických látek i s obsahem chloru. 
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Úvod - problematika termického zpracování odpadů 

 Termické zpracování organických materiálů jako je komunální odpad nebo odpady z 
průmyslu lze v zásadě provádět dvěma způsoby. Prvním z nich je přímé spalováni odpadů, druhým 
způsobem jsou postupy pyrolýzy. Společnou předností obou postupů je minimalizace objemu určeného 
pro další uložení a možnost využití energie obsažené v odpadu.  

 Společným nedostatkem obou způsobů spalování je, že výskyt zvláště komunálních odpadů je 
sezóně závislý a množství odpadů stoupá v létě. V tomto období však klesá spotřeba energie. Tento 
posun produkce a spotřeby má z následek neekonomické využití energie. 

 Všeobecně však pro všechny způsoby termického zpracování odpadů platí, že tyto postupy 
jsou oproti stávajícímu způsobu, kdy odpady jsou skládkovány, značně investičně i provozně 
náročnější. Ekonomická náročnost spolu s "vhodně" stimulovaným veřejným míněním postupy 
termického zpracování značně znesnadňují. 

 

 

Spalování odpadů 

 Přímé spalování odpadů je prováděno za dostatečného přístupu vzduchu a plynné  produkty 
jsou dodatečné spáleny při zvýšené teplotě. Podmínky spalování - vysoká teplota a nadbytek kyslíku, 
jsou voleny tak, aby došlo k úplnému rozkladu organických látek např. stabilních sloučenin chloru. 
Tyto podmínky však způsobují zvýšení koncentrace oxidů dusíku ve spalinách a zvýšená teplota 
znesnadňuje rychlé ochlazení produktů na teplotu, kdy nedochází k nové tvorbě polychlorovaných 
dibenzo-dioxinů resp. furanů. Vzniklé spaliny je proto nutno vždy čistit a samotné čištění spalin je 
nákladnější než realizace spalovacího procesu.  

 

 

Postupy pyrolýzy 

 Druhým způsobem termického zpracování odpadů jsou postupy pyrolýzy. Tyto postupy jsou 
založeny na termickém rozkladu organických látek působením tepla při řízeném přístupu vzduchu resp. 
kyslíku. V této atmosféře dochází k částečnému spálení hořlavých složek. Produktem je plyn obsahující 
oxid uhelnatý a vodík. Plyn lze po vyčištění využít jako palivo pro výrobu energie (tepelné nebo 
elektrické).  

 Zásadní výhodou tohoto postupu je, že k rozkladu dochází při nedostatku kyslíku a tím je 
omezena tvorba výše uvedených polychlorovaných dibenzo-dioxinů resp. furanů.  

 Nedostatkem procesu je obtížné řízení procesu nedokonalého spalování produktů pyrolýzy, 
kdy zvláště s ohledem na nerovnoměrnou skladbu odpadů, dochází k explozím a k emisím toxických 
plynů v případě vzestupu tlaku ve spalovacím prostoru (havárie spalovny SIEMENS). 

 

 

Pyrolýza v inertním prostředí 

 Zvláštním případem pyrolýzy je její provedení za úplného nepřístupu vzduchu v inertní 
atmosféře. Výhodou tohoto postupu je možnost řízeného a rovnoměrného rozkladu kdy vzniklé 
pyrolýzní produkty jsou následně spalovány řízeným množstvím kyslíku mimo oblast rozkladu. Pro 
srovnání byly vypočteny objemy vzduchu nutné pro spálení 1 kg celulózy (papíru). Při likvidaci ve 
spalovně je nutno zajistit přívod vzduchu o objemu nejméně 12 m3. V případě spalování vyčištěného 
plynného produktu pyrolýzy o objemu 0.41 m3 je přivedené množství vzduchu na úrovni cca 30 % [1].  



 I přes zřejmé výhody pyrolýzního rozkladu může nastat situace, kdy odpadní materiál již 
toxické složky obsahuje a v průběhu zpracování budou tyto složky částečně destilovat. Pro zamezení 
úniku obtížně spalitelných látek lze využít postupy čištění spalin např. adsorpci na aktivním uhlí. Toto 
uhlí však je znovu odpad.  

 Na základě teoretických úvah je možno využít jiný způsob dodatečného rozkladu v plazmě, 
kdy malý objem produkovaného pyrolýzního plynu umožňuje jeho ohřev pomocí plazmy na dostatečně 
vysokou teplotu.  

 S výhodou se proto využilo zkušeností získaných při uplatnění plazmového ohřevu k 
efektivnímu zpracování kovonosných odpadů vznikajících při výrobě železa a oceli (okuje, kaly aj.). 

 

 

Ověření možnosti zpracování kovonosných oxidických odpadů s využitím plazmového ohřevu  

 Ve VÍTKOVICÍCH, a.s. se provedly experimenty k ověření možností zpracování odpadů 
pomocí plazmového hořáku. Experimenty se realizovaly na pokusném zařízení vybudovaném ve 
spolupráci FMMI-VŠB-TU Ostrava a VÍTKOVIC - Výzkum a vývoj, spol. s r.o [2]. 

 Celkem se provedlo 22 pokusných taveb, na kterých se ověřily optimální podmínky 
zpracování výše uvedených odpadů. Pokusné tavby mj. potvrdily možnost a výhodnost zpracování 
těchto odpadů s využitím plazmového ohřevu. Produktem je kov, jehož složení lze regulovat výběrem 
vsázkových materiálů, příp. přísad (uhlíkaté materiály, vápno). Využití plazmového hořáku je výhodné 
i z hlediska ekologie, neboť zpracováním odpadů získáme nejen kov potřebného chemického složení, 
ale také inertní strusku, která může sloužit ve stavebnictví. Navíc na filtrech zachycené olovo a zinek 
mohou být po případné recyklaci použity jako vhodný koncentrát pro kovohutě. Lze tedy říci, že 
uvedená aplikace plazmového ohřevu umožňuje realizovat prakticky bezodpadovou výrobu železa a 
oceli [3]. 

 

 

Výsledky pokusného ověření možnosti kombinace pyrolýzy a plazmového rozkladu modelových 
sloučenin, simulujících nebezpečné odpady 

 Schéma použitého plazmového reaktoru je uvedeno na obrázku 1. Za účelem prověření právě 
popsané varianty byly do plazmového plynu (argon) přidávány modelové sloučeniny ve dvou různých 
koncentracích a produkty rozkladu byly analyzovány FTIR absorpcí. Jako modelové sloučeniny byly 
zvoleny: n-heptan, benzen, chlorbenzen a nafta. Výsledky měření uvádí tabulka 1. 

 Pro ilustraci jsou na obrázcích 2 a 3 uvedeny příklady spekter rozkladných produktů. 

 

 

Diskuse výsledků 

 Pro ověřovací pokusy použité zařízení - plazmový hořák umístěny v kesonu - není dostatečně 
těsné, tj. nelze dostatečně inertizovat celý systém a proto po rozkladu v plasmě docházelo k částečnému 
spálení produktů. Vzhledem k vysoké vstupní koncentraci testovaných látek však lze konstatovat, že 
plazmový rozklad je vysoce účinný. Zvláště významná je informace, že došlo k úplnému rozkladu 
chlorbenzénu, který nebyl ve spektru detekován i při vysoké citlivosti měřícího zařízení (délka 
absorpční vrstvy 10 m). Vyhodnocení spekter je znesnadněno překrytím vodní parou a oxidem 
uhličitým.  

 

 

 

 
Fig.1 Schematic equipment with earth electrode  

 



 
 

 
 

 
            Table 1  The content of chosen compounds in reactor output 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Fig.2  n-heptane decomposition products 

 

 
 

 
Fig.3 Chlorbenzene decomposition products  

 

 
 

 

Závěr 

 Výsledky ověřovacích pokusů prokázaly, že kombinace pyrolýzy a plazmového rozkladu je 
vhodná cesta, kterou lze po dalším zdokonalení použít pro zpracování nebezpečných odpadů. Při 
dalších pokusech, které budou provedeny po úpravě zařízení (zaměřené na zvýšení použitého výkonu a 
zlepšení těsnosti) budou testy opakovány a současně bude zkoumán i vliv přítomnosti roztaveného 
kovu (oceli) na průběh rozkladu. 
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