
JEDNOTKA DEPOLYMERIZACE A REFORMINGU PRO ZPRACOVÁNÍ 
NETŘÍDĚNÝCH KOMUNÁLNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ  

E.R.V.O. 

     
Hlavní části jednotky E.R.V.O.: 

1. První reaktor (1). Používá se k homogenizaci materiálu, neutralizaci škodlivých látek a částečné 
oddělení anorganických nečistot. Je ohříván spalinami z druhého reaktoru, dávkování vstupního 
materiálu, činidel a katalyzátorů probíhá automaticky. Uvnitř reaktoru je vytvořeno a udržováno 

něk o l i k ( 5 ) t e p e l nýc h z ó n , 
maximální teplota je 220 °C, 
minimálně 20 °C, materiál je 
d o p r a v o v á n š n e k o v ý m 
dopravníkem. Automatické senzory 
detekují přítomnost škodlivých 
látek a řídicí systém automaticky 
upravuje dávkování katalyzátoru. 
Materiál z prvního reaktoru se 
automaticky přivádí do druhého 
reaktoru. 

2. Druhý reaktor (2). Anorganické 
látky se rozdělí na pevný zbytek, 
organické molekuly se rozloží na 
krátké řetězce. Díky přítomnosti 
katalyzátorů a použití teplotních 
podmínek (od 180°C do 500°C) 
j s o u s y n t e t i z o v á n y n o v é 
uhlovodíkové řetězce (C-20). 
Reaktor je ohř íván duálními 

automatickými hořáky (6) FLOX-REGEMAT 450. Mezi reaktorem a hořáky je spalovací komora. 
Druhý reaktor je vyroben odstředivým bezešvým litím, jeho životnost je 10 let (po 10 letech provozu 
je nutné reaktor vyměnit). Uvnitř reaktoru je šnekový podavač, který kontinuálně odstraňuje pevný 
zbytek. 

3. Štěpené organické molekuly ve formě směsi páry a plynu pokračují do třetího reaktoru (3), kde 
jsou rozděleny podle délky / počtu uhlíků v molekule. Molekuly o délce menší než C-20 se přivádějí 
do kondenzační nádrže, delší řetězce se vracejí do reaktoru k opětovnému štěpení v nekonečném 
počtu cyklů. Proces je řízen automatizovaným řídicím systémem TESLA / SIEMENS, který zajišťuje 
maximální výtěžek aromatických uhlovodíkových řetězců v kapalné fázi. Požadovanou délku 
uhlíkového řetězce lze změnit. 



4. Čtvrtým „reaktorem“ je separační nádrž (5), ve které se oddělí plynná a kapalná frakce. Kapalná 
frakce je čerpána do čisticí jednotky a odtud do pracovní nádrže. Plynná frakce se čerpá do čisticí 
jednotky a do vysokotlaké nádrže, odkud se používá jako palivo pro ohřev reaktorů. 
 
5. Celý systém reaktoru, od bunkru u vstupu 
do prvního reaktoru po distribuční nádrž ve 
čtvrtém „reaktoru“, je propojen, pracuje 
nepřetržitě v nízkotlakém režimu a je 
chráněn vysokotlakými pojistkami s rezervní 
nádrží pro případ zvýšení tlaku. 

6. Pracovní kontejner (7) před prvním 
reaktorem má uzavíratelné víko, dvojité 
stěny a je ohříván zbytkovým teplem 
reaktorů, díky čemuž je surovina předsušena. 
Kontejner je vybaven čidly pro maximální a 
minimální plnění a jeho objem odpovídá 
kapacitě na 4 hodiny provozu. Zásobník je 
naplněn čelním nakladačem. 

7. Každá část jednotky je vybavena 
samostatným prefabrikovaným komínem (8) 
o výšce 6 m (výška se může lišit podle místní 
legislativy). Součástí dodávky je kompletní 
systém odvodu spalin. Komín je vybaven nezávislým certifikovaným systémem pro měření obsahu 
škodlivých látek (9), který shromažďuje údaje o emisích, které přenáší do centrálního systému řízení 
ERVO, současně je archivuje a v případě, že to vyžaduje místní legislativa, je předává ministerstvu 
životního prostředí. 

8. Pevné látky jsou odváděny z druhého reaktoru trvale poháněným šnekovým dopravníkem. Pro 
chlazení se používá druhý externí šnekový dopravník s protiproudým vodním chlazením, ze kterého 
pevné zbytky padají do kontejneru (10). 

JEDNOTKA DEPOLYMERIZACE A REFORMINGU PRO ZPRACOVÁNÍ NETŘÍDĚNÝCH 
KOMUNÁLNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ  

E.R.V.O. 

! ZACHRAŇME NÁŠI PLANETU JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ! 

CO JE E.R.V.O.  
(EKOLOGICKÁ RECYKLACE VYSOCE MOLEKULÁRNÍHO ODPADU) 



E.R.V.O. - je celosvětově unikátní, komplexní technologický postup, vyvinutý v souladu s principy 
cirkulární ekonomiky, určený ke zpracování odpadních surovín všech druhů s maximální možnou 
efektivitou. 

E.R.V.O. zpracuje jakékoliv organické materiály, a to se 100% účinností. Získané suroviny zpracuje 
do takové formy, ve které ze 100% nahrazují původní fosilní zdroje.  

Za skutečnou recyklaci vědci pokládají pouze "surovinovou recyklaci", tedy zpracování, které z 
výrobků vytěží zpět suroviny, které byly použity na začátku jejich výroby, anebo které ze 100% 
nahradí původní fosilní zdroje. Surovinovou recyklací je ročně zpracováno méně než 0,8% odpadů! 
Zbytek je recyklován mechanicky (12%), nebo využit energeticky (23%), anebo uložen na skládky 
(nebo prostě odhozen). 

E.R.V.O. jako jediné na světě provádí surovinovou recyklaci organických materiálů každého druhu 
odpadů v průmyslovém měřítku. 

HLAVNÍ PŘEDNOSTI E.R.V.O.: 

• Technologický proces je ve vztahu k životnímu prostředí zcela neutrální, bez škodlivých emisí nebo 
jiných odpadů, s výjimkou zcela inertního pevného zbytku po uvolnění molekul kratších než je 
délka C-20 (ve srovnání s emisemi ze spalování, úniků plynů a úniků kapalin během likvidace a 
kompostování...) 

• Zajišťuje maximální možnou hloubku zpracování a rozklad organických sloučenin na úroveň 
původních vstupních surovin s možností jejich opakovaného použití v neomezeném počtu cyklů. 

• Je univerzální a použitelné pro všechny druhy organických surovin, včetně takových, které je jinak 
obtížné zpracovat, jako je například netříděný komunální odpad, nemocniční a potravinářský 
odpad, plasty s nebezpečnými příměsemi (PVC, ABS, EPS), kaly a další. 

• Zajišťuje jednotnost výstupního produktu. Hlavním výstupem komerčních produktů je směs 
kapalných uhlovodíků („C-20“), pevných zbytků a v závislosti na typu zpracovávaných materiálů 
uhlík a anorganické materiály (třeba železo z pneumatik). 

• Mnohostupňová depolymerizace a reforming zaručují vždy stejné složení tekutých uhlovodíků na 
výstupu, nezávisle na složení odpadu na vstupu.  

Provoz E.R.V.O. je zcela automatizovaný, s minimálními nároky na obsluhu i údržbu. Řídící systém 
zahrnuje: 

- Soustavu detektorů a čidel, které kontrolují složení vstupních plastů, plynné fáze i kondenzované 
směsi uhlovodíků, a provádějí automatické dávkování katalyzátorů a úpravu provozních režimů 
(teplota, tlak, časové intervaly) 

- Soustavu detektorů a čidel, detekujících kontaminaci nebezpečnými a škodlivými látkami, těžkými 
kovy a anorganickými příměsemi 

- Řídicí jednotku s průběžnou vizualizací všech probíhajících procesů a reakcí 
- Komunikační jednotku vzdáleného přístupu, s možností řízení všech procesů prostřednictvím 

vzdáleného přístupu nebo např. z mobilního telefonu 



- Archivační jednotku, ukládající údaje o provozu jednotky, provozních parametrech a zásazích 
obsluhy 

- Automatické dávkování vstupní suroviny (plastů) i automatické vynášení a ukládání tuhého 
zůstatku do zásobníku 

Vysoká efektivita a účinnost, zaručující rychlou návratnost investic. 

E.R.V.O. - PRODUKTY 

Technologický proces E.R.V.O., v souladu s principy cirkulární ekonomiky, zpracuje komplexně 
jakékoliv odpady, a vytěží z nich veškeré organické materiály, které upraví do takové formy, že je 
možné je znovu používat ve výrobě jako 100% náhradu fosilních zdrojů. Počet opakování takových 
cyklů není nijak omezen. Vstupní suroviny mohou být netříděné, kontaminované, obsahovat 
neorganické příměsi v neomezeném množství. Vytěžené suroviny E.R.V.O. zpracuje do tekuté nebo 
plynné fáze, neorganické součásti oddělí do tuhého rezidua. 

Možnosti využití produktů ERVO: 

TEKUTÁ FÁZE 

Označení C-20, obsahuje vysoký podíl aromatických uhlovodíků (až 70-75%), zejména toluen, 
ethylbenzen, styren, benzen, a-methylstyren. Tekutou fázi čistíme, odvodníme, a dodáváme do 
petrochemických provozů jako náhradu surové ropy. Díky vysokému obsahu aromatických 
uhlovodíků může jedna tuna C-20 nahradit až 3 tuny surové ropy při výrobě ethylenu –polyethylenu 
nebo propylenu – polypropylenu.  

Pokud tekutou fázi doplníme o aditiva, je možné ji použít  v souladu se směrnicí EU RED II, tedy 
přimíchávat ji do motorové nafty namísto MEŘO nebo FAME. 

Alternativní úpravou je z tekuté fáze možné vyrobit ekologické palivo pro lodě, lesní stroje, sekačky, 
motorové pily atd. 

100% EXPORT TEKUTÉ FÁZE NA ZÁKLADĚ SMLUVNÍHO NÁKUPU ČESKÉ 
SPOLEČNOSTI „HAKUS a.s.“ ZE SKUPINY „STUNA HOLDING GROUP“ GARANTUJE 

NÁVRATNOST INVESTIC DO 6 LET 

PLYNNÁ FÁZE 

Obsahuje převážně metan (CH), oxid uhelnatý (CO) a vodík (H). Díky vysokému obsahu vodíku a 
metanu má 1,6x vyšší výhřevnost než zemní plyn, a nižší emise spalin než zemní plyn (navíc v 
kombinaci s nižší spotřebou). Při výrobě tekuté fáze je veškerá produkce plynné fáze využita na 
ohřev reaktoru (díky čemu E.R.V.O. potřebuje jen minimální zdroj externí energie). Pokud je 
E.R.V.O. provozováno jako energetické zařízení, je k pohonu kogeneračních jednotek používána 
směs tekuté a plynné fáze, přičemž dochází ke snížení produkovaného CO, průměrně o 30%, a ohřev 



reaktoru je prováděn rekuperovaným teplem. Využitím plynné fáze produktů E.R.V.O. nahradíme ze 
100% fosilní suroviny.  

TUHÉ REZIDUUM 

Složení tuhého rezidua závisí od složení zpracovávaných odpadů. V případě zpracování plastů, 
odpadních olejů potravinářských i průmyslových, ropných lagun, dřevní štěpky, biomasy nebo TAP, 
je tuhé reziduum z 99% tvořeno uhlíkem, který je možné vyčistit a vyrábět z něj tzv. „aktivní uhlík“, 
který je cennou surovinou pro výrobu sorbentů, filtrů, nanouhlíkových výrobků, potravin, léků, 
gumárenských výrobků a řady dalších produktů.  

Při zpracování pneumatik je tuhé reziduum také z 99% tvořeno uhlíkem (po mechanickém oddělení 
železa – drátků). Uhlík je chemicky propojen se sírou, zinkem a dalšími prvky z pneumatik. Po 
vyčistění je žádanou surovinou v gumárenském průmyslu, anebo je možné z něj vyrobit sorbenty pro 
průmyslovou a chemickou výrobu.  

Při zpracování komunálního odpadu, odpadu z potravinářské výroby nebo je složení tuhého rezidua 
obohaceno o minerály a kovy, a je možně jej využít jako hnojivo nové generace. Díky krystalické 
struktuře aktivovaného uhlíku, a díky minerálům a kovům na tuto strukturu navázaným, dokáže toto 
hnojivo zadržovat a postupně uvolňovat vláhu, a tím umožňuje rostlinám optimálně čerpat živiny a 
látky potřebné pro růst i pro ochranu proti škůdcům. Při použití v oblastech s nedostatkem vody 
snižuje potřebu závlahy až o 60%. 

Všechny druhy uhlíku (tuhého rezidua) produkované E.R.V.O. je možné použít jako vysoce kalorické 
ekologické palivo, s výhřevností 
vyšší než má koks. 

Příklad vstupních surovin a jejich zpracovatelské kapacity/rok: 

Komunální odpad - 5000 t 
Netříděné plasty - 2720 t 
Tříděné plasty - 1800 t 
PET lahve - 1800 t 
Kaly, septiky - 2000 t 
Oleje, ropné laguny - 5000 t 
Pneumatiky, guma  - 3060 t 
Potravinářské odpady - 2000 t 
Dřevo, štěpka, biomasa - 3060 t 

Příklad produktů: 

• Biopaliva 2. generace, přísada do nafty nahrazující fosilní paliva a MEŘO nebo FAME dle 
směrnice RED II 

• Ekologické palivo pro lodě 



• Ekologické palivo pro zemědělské stroje, motorové pily, traktory, stavební stroje 
• Surovina - polotovar pro chemickou a petrochemickou výrobu s vysokým obsahem aromatických 

uhlovodíků 
• Výroba hnojiva nové generace s vysokým obsahem minerálů a se schopností zadržovat vlhkost 
• Výroba palivových briket nebo pelet s vysokou výhřevností (polokoks) 
• Výroba čistého aktivního uhlíku


