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W20 - Zpracovatelský technologický proces plazmového 

zplyňování komunálního a jiného typu odpadu jakožto 

termický molekulární třídící proces.

Tento technologický proces je uveden v příloze č.2 Zákona o odpadech č.541 ze
dne 1.12.2022, kdy tímto splňuje podmínku jako legislativně potvrzený
a uznatelný proces nakládání s odpady, jehož výstupní produkty jsou definovány
oborovými parametry R3h – výroba plynného produktu, který přestává být
odpadem, a R5g – výroba vitrifikovaného produktu, který přestává být odpadem.

Pro samotné uplatnění výše uvedeného zařazení a definice výstupních produktů

je však technologicky potřebné, aby vstupní odpad prošel primárním termickým

třídícím procesem, kdy se veškerý vstupní odpad rozloží do molekulární podoby

všech prvků, definovaných v Mendělejevově tabulce.



V následujícím sekundárním procesu dochází ke shlukování všech takto oddělených

prvků do dvou samostatných frakcí anorganické a organické povahy, tvořících

následně výše uvedené výstupní produkty R3h a R5g celého termického procesu

zplyňování.

Tímto technologie plazmového zplyňování plní v projektech nakládání s odpadem

primární roli termického molekulárního třídění a umožňuje vznik výstupních

produktů pro další materiálové a energetické využití.

Tento třídící mechanismus na bázi termochemického procesu je naprosto

jednoznačný a odpovídá principu technologické neutrality.

Svým provozním uplatněním výrazně napomáhá snížení provozních nákladů na

třídění vstupního odpadu v celém odpadového projektu a rovněž environmentální

kvalitou výstupních produktů definuje nové možnosti komplexního 100% využití

vstupního odpadu.



Toto molekulární třídění je efektivnější a environmentálně podstatně příznivější
proces úpravy vstupního odpadu než standartní mechanicko-biologická úprava,
tzv. MBÚ, u kterého nedochází k žádnému pozitivnímu procesu úpravy odpadu
do takové podoby, která by znamenala vylepšení environmentálních vlastností a
přispěla ke snížení emisní zátěže v procesu jeho konečného energetického využití
jako vstupní surovina pro teplárnu nebo spalovnu. Anorganická část vstupního
odpadu je nadále plnou součástí tohoto vstupního média do energetického
procesu, což se výrazně projevuje potřebou vysokých investičních nákladů na
čištění spalin a poplatků za ukládání nespalitelných zbytků klasifikovaných
dokonce jako nebezpečný odpad (škvára, popílek).

Molekulární třídění na bázi plazmového zplyňování - oproti výše uvedenému
procesu MBÚ - zabezpečuje plné procesně-vstupní oddělení anorganických částí
od vzniklého syntézního plynu, který je tímto velmi čistou organickou směsí
primárních uhlovodíků (C,H,O) a jeho koncové energetické využití snižuje emisní
stopu oproti standartnímu energetickému využití odpadu či fosilního paliva
o 80%. Oddělená nevyluhovatelná část anorganických prvků ( tzv. vitrifikát – viz
dále graf slide 6) je 100% zpětně využita - recyklace - ve stavebnictví nebo pro
výrobu izolačních materiálů).



Oddělená nevyluhovatelná část anorganických prvků vstupního odpadu
(tzv. vitrifikát + kovy) je 100% zpětně využita - recyklace - ve stavebnictví,
pro výrobu izolačních materiálů nebo v metalurgii.
Tento fakt vzhledem k přijatému usnesení orgánů EU o budoucím začlenění
energetického využití odpadu v teplárenství do systému EU ETS (emisní
povolenky) jednoznačně definuje úsporu provozních nákladů a stabilitu právě
např. cenotvorby tepla pro domácnosti a koncové odběratele.

Ve zjednodušené formě se dá říci, že tento třídící proces na bázi plazmového
zplyňování v první fázi celého projektu nakládání s odpady oddělí nečistoty
(anorganická část vstupního odpadu) do samostatného produktu a vytvoří velmi
čistý vstupní syntézní plyn pro energetické nebo materiálové využití, a zamezí
tímto přechodu těchto nečistot do procesu koncového využití.

V doposud standartním přístupu využití vstupního odpadu pro energetické
účely formou vytvoření tuhého alternativního paliva (tzv. TAP) nebylo možno
zamezit přechodu nečistot do energetického procesu, a tímto snížit emisní zátěž
a eliminovat negativní důsledky klasického spalovacího procesu



Veškerý odpad okolo nás je souhrnem prvků definovaných v Mendělejevově 
tabulce, které z pohledu uváděného technologického procesu dělíme podle 

povahy na anorganické a organické.
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Třídící diagram částí vstupního odpadu, složených z anorganické (A) a organické složky (O) v plazmovém reaktoru a vznik 
nových produktů : ΣA – vitrifikát a  ΣO – syntézní plyn, vstupní odpad je beze zbytku 100% vytříděn a následně plně využit  
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ΣO – všechny organické prvky vstupního odpadu, syntézní plyn R3h  

ΣA

ΣO  

ΣA – všechny anorganické prvky vstupního odpadu, vitrifikát R5g (včetně kovů) 



Svoz odděleného sběru
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Metalurgický průmysl
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Podsítná výstupní frakce
PET, PP, PE, směsné plasty, výmět

Obr. Diagram technologického procesu zpracování vstupních surovin nebo odpadů na bázi technologie plazmového zplyňování W20  s alternativami využití výstupních produktů

HYDROGEN 
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Příloha č.   k zákonu č.541/     Sb.

Katalog činností

Katalog činností

Oblast 

nakládání 

s odpady

Proces Typ zařízení (název technologie / činnosti) Činnost 

Povolené 

způsoby 

nakládání

(R, D)

Využití 

odpadu

Materiálové 

využití                 

a recyklace

plazma s produktem určeným  k materiálovému 

využití
5.20.0

R3a, R3h, 

R4a, R5a, R5g



Způsoby spadající pod R1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným 

způsobem k výrobě energie

R1a Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě 

energie neuvedené v dalším bodě

R1b Výroba paliva z odpadu

Způsoby spadající pod R3 Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se 

nepoužívají jako rozpouštědla 

R3h Výroba plynného produktu, který přestává být odpadem

R3a Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako 

rozpouštědla neuvedené v dalších bodech 

Způsoby spadající pod R4 Recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů 

R4a Recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů neuvedené v dalších 

bodech

Způsoby spadající pod R5 Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických 

materiálů 

R5g Výroba vitrifikovaného produktu, který přestává být odpadem

R5a Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů neuvedené 

v dalších bodech

Způsoby spadající pod R1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným 

způsobem k výrobě energie

R1a Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 

neuvedené v dalším bodě

R1b  Výroba paliva z odpadu

Způsoby spadající pod R3 Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se 

nepoužívají jako rozpouštědla 

R3h  Výroba plynného produktu, který přestává být odpadem

R3a  Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla 

neuvedené v dalších bodech 

Způsoby spadající pod R4 Recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů 

R4a  Recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů neuvedené v dalších bodech

Způsoby spadající pod R5 Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických 

materiálů 

R5g  Výroba vitrifikovaného produktu, který přestává být odpadem

R5a  Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů neuvedené v dalších 

bodech

Příloha č. 5 k zákonu č.541/     Sb ze dne 1.prosince 2020



SUMARIZACE
Ve zpracovatelském zařízení na bázi technologie plazmového zplyňování
nedochází k energetickému využití odpadu, tj. k jeho přímému spalování.
Odpad je přiveden do zplyňovacího reaktoru, kde za omezeného přístupu
vzduchu (kyslíku) dochází na molekulární bázi k dokonalému primárnímu
termickému rozkladu - roztřídění - jeho vnitřní molekulární struktury
s následným účelově řízeným sekundárním vytvořením nových výstupních
chemických látek na bázi organické a anorganické povahy :

• 1. Chemická látka organické povahy - syntézní plyn (syngas) - neobsahuje
žádné dehtové složky, furany, dioxiny a lze jej po zchlazení a vyčištění dále
materiálově nebo energeticky využít.

• 2. Chemická látka anorganické povahy - vitrifikát (sklovina) - běžně
využívána jako vzniklý produkt recyklace odpadu pro použití ve
stavebnictví, kdy plnohodnotně nahrazuje kamenivo při výrobě
betonových výrobků.Prvky kovové povahy obsažené v tomto recyklátu lze
v průběhu tvorby této chemické látky samostatně odseparovat do slitiny se
zpětným použitím v metalurgii.



• Příklady finálního využití transformované recyklované vstupní
suroviny – komunálního odpadu

• Finální plastový výrobek

• Látková příměs v oděvním průmyslu

• Kapalina neenergetické povahy využití (čistící prostředek)

• Produkce stavebních a izolačních materiálů

• Produkce druhotných surovin na bázi kovů

• Nízkoemisní vstupní surovina v rámci dekarbonizace energetického
sektoru – např. ekologická alternativa fosilního paliva v teplárenství

• Palivové aditivum Legislativa RED II,III 



Z dokumentu MŽP „Operační program životního prostředí 2021+“, kde jsou
definovány oblasti podpor ze strany Státního fondu životního prostředí pro
uvedené projekty a aktivity jednoznačně vyplývá, že zpracovatelský odpadový
projekt na bázi plazmového zplyňování s následným využitím výstupních
produktů pro materiálové a energetické využití nalézá možnost finanční dotační
podpory a plně splňuje definované aktivity.



OPŽP 2021+     Specifický cíl 1.5 - Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Aktivita budování zařízení pro úpravu čistírenských a tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren

odpadních vod a opatření k úpravě vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání

Projekt Kaly z ČOV

Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Aktivita budování a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů (např. pyrolýza, termolýza,

zplyňování odpadů) včetně překládacích stanic

Projekt Energetické využití odpadů

Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství
Aktivita budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů

Projekt Chemická recyklace odpadů

Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Aktivita
budování a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (včetně odpadů

zdravotnických)

Projekt Nebezpečné a zdravotnické odpady

Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství
Aktivita podpora vysoce účinných třídících a dotřiďovacích systémů pro separaci ostatních i komunálních

odpadů

Projekt Třídící a dotříďovací linky

W20

WASTE  

to

ZERO

Zařízení na 
Ekologickou 

Recyklaci Odpadů



Společnost PGP Terminal,a.s. hodlá na území České republiky vybudovat síť
odpadových projektů o vstupní zpracovatelské kapacitě násobku 50.000 t / ročně.
Vstupní surovinou může být jakýkoliv typ odpadu včetně nebezpečného.

Uvedeným technologickým procesem plazmového zplyňování bez ohledu na původ
a environmentální charakter vstupního odpadu vznikají výstupní produkty, jejichž
využití má velmi pozitivní dopad na životní prostředí.

Tento odpadový proces zabezpečuje z pohledu potřeb republikového municipalitního
sektoru reálné plnění legislativně definovaných třídících a recyklačních cílů s cíleným
environmentálním záměrem snížení emisní zátěže tohoto procesu.

Konfigurace procesu, jeho technologické know-how a způsob možného provozování
poskytuje municipalitnímu sektoru aktivní spoluúčast na řízení tohoto projektu
a zabezpečuje mu eliminaci a transparentní kontrolní mechanismus vůči
nepřiměřené nákladovosti jiných způsobů řešení nakládání s odpadem.



W20
22 000 t vitrifikát – zpětné využití stavebnictví

2 500 t slitina kovů – zpětné využití metalurgie

SYNGAS 
koncové produktové varianty (materiálové a energetické využití) 

ELEKTRICKÁ ENERGIE
Výstupní hodnota 12 MW

ETHANOL
16 000 000 l/r

FISHER TROPSCH
FT kapalina 8 400 000 l/r

HYDROGEN
3 700 000 kg/r

KOMUNÁLNÍ ODPAD  
např. zpracovatelská kapacita 2 x plazmový reaktor o 50 000 t = 100 000 t/r 
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