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Anotace 

Práce se zabývá problematikou vlivu přídavku biouhlíku na změnu 

půdních vlastností (vyluhování živin a snížení migrace u vybraných rizikových 

prvků: Zn a Cu). Pro řešení byly vybrány různé matrice (kal z čistírny odpadních 

vod a půda z oblasti Rybí se zvýšeným obsahem rizikových prvků), které se lišily 

obsahem živin (N, P, K). Po přídavku biouhlíku do kalu klesalo množství 

vylouženého celkového dusíku. Přídavek biouhlíku k zemině zvýšil hodnoty TOC 

ve vodném výluhu. Obsah celkového fosforu a amonných iontů ve vodném výluhu 

se snižoval s dávkou biouhlíku. Mobilita těžkých kovů, mědi a zinku klesá při 

vyšším přídavku biouhlíku.  

Klíčová slova 

Biouhlík, uhlík, biomasa, půda, pyrolýza, torefakce 

Summary 

The influence of addition biochar on soil properties (leaching of nutrients 

and migration reduction of selected elements: Zn and Cu) is the main goal  

of bachelor thesis.  Different matrices were selected (sludge from waste water 

treatment plants and the soil from Rybí with high content of risk elements).   

The chosen samples (sludge and soils) have different nutrient content (N, P, K). 

After addition of biochar in sludge the leachable values of total nitrogen 

decreased. The addition of biochar increased the content of TOC in water leachate 

from soils.  The content of total phosphorus and (NH4)
+ gradually decreased with 

higher amount of added biochar. The mobility of heavy metals copper and zinc 

decreases at higher addition biochar. 

Keywords 

Biochar, Organic carbon, biomass, soil, pyrolysis, torrefaction 
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Úvod a cíl práce 

Vliv změny klimatu a jeho dopad na Zemi vede k problematice znečištění 

nejen ovzduší, ale i okolí, zejména půdy. S klesající zemědělskou výrobou, 

nedostatkem vody, přibývajícím množstvím chemických hnojiv, se hledají 

alternativy a řešení, která mohou být ekologická a zároveň zlepšovat kvalitu naší 

Země. Jedna s možných alternativ pro zlepšení životního prostředí, kvality půd  

a zemědělské výroby je biouhlík.  

Biouhlík je známý již po staletí zejména jako Terra preta, která označuje 

půdy v Amazonii, které jsou obohaceny o uhlí. Půdy Terra preta jsou známy svou 

vysokou úrodností a kvalitou půdního horizontu, proto se tyto půdy staly zájmem 

zabývajícím se problematikou životního prostředí (Klusák et al. 2009). Po přídavku 

biouhlíku bylo zjištěno zlepšení půdních vlastností, zejména distribuce živin 

v půdě, a byla zvýšena hodnota acidobazické reakce (Lehmann et al. 2009). 

Názory na význam přídavku biouhlíku do půd jsou různé.  

Hlavním cílem bakalářské práce bylo posouzení vlivu přídavku biouhlíku  

na uvolňování živin a snížení mobility těžkých kovů. Pro definovaný cíl práce byly 

vybrány různé matrice, kal z Ústřední  čistírny odpadních vod v Ostravě, 

hygienizovaný a nehygienizovaný a půda z lokality Rybí (Nový Jičín) s vysokým 

obsahem rizikových prvků ovlivněným podložními horninami. Biouhlík pro 

experimentální část této práce byl vyroben torefakcí travin v laboratořích IGI, VŠB 

TU Ostrava. Suroviny, které byly pro výrobu biouhlíku použity, pocházejí z cíleně 

pěstovaných travin ze Zubří. Pro srovnání účinku biouhlíku bylo použito aktivní 

uhlí firmy Merck (komerční produkt vyrobený ze slupek kokosových ořechů).   
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1 Biouhlík 

První kapitola je věnovaná teorii biouhlíku, včetně jeho charakteristiky  

a významu. Terminologii a surovinám, nutným pro výrobu biouhlíku, jsou 

věnovány další podkapitoly.  

Biouhlík je tuhý materiál získaný karbonizací z biomasy s vyšším podílem 

organické složky, jako je dřevo, kal z čištění odpadních vod, travní biomasa  

nebo rostlinný odpad. Biomasa se převážně zahřívá v uzavřené nádobě s malým 

nebo proměnlivě nízkým přístupem kyslíku (Lehmann et al. 2009). 

Biouhlík je jemnozrnný, s vysoce porézní strukturou, která umožňuje 

vylepšení půdních vlastností. Zatímco přírodní organické materiály dodávají 

rostlinám a půdním organismům živiny, biouhlík slouží jako katalyzátor, který 

zvyšuje příjem živin a vody, snižuje mobilitu těžkých kovů a organických 

mikropolutantů u rostlin (Hunt et al. 2010). Biouhlík může být přidáván do půdy  

za účelem zlepšit její funkci, úrodnost a snižuje uvolňování množství oxidu 

uhličitého (CO2) v oxidačních procesech (Lehmann et al., 2009) 

Z technologického hlediska je biouhlík vyráběn termickým rozkladem 

organických látek na základě omezeného přístupu kyslíku (O2) a při relativně nízké 

teplotě (< 700 °C). Tento proces se využívá k produkci dřevěného uhlí, která  

je jednou z nejstarších průmyslových technologií (Lehmann et al. 2009) 

1.1 Terminologie  

Biouhlík je relativně nedávno zavedený pojem v souvislosti s řízením 

koloběhu uhlíku v půdě (Lehmann et al. 2009) 

Terra preta vychází z portugalského označení půd v Amazonii, které jsou 

obohaceny o uhlík. Jejich stáří se odhaduje na tisíce let. Jak tyto půdy vznikly, 

není jasné. Po plošném odlesnění půdy terra preta stále vykazují vysokou 

úrodnost. Díky amazonským černým půdám došlo k návrhu, aby se tyto půdy 

začaly vytvářet znovu po celém světě (Klusák et al. 2009)  

Aktivní uhlí je produkt vyráběn z uhlí, dřeva, nebo kokosových ořechů. 

Vyrobené aktivní uhlí se vyznačuje pórovitostí. Vzhledem k vysokému stupni 
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pórovitosti, má jeden gram aktivního uhlí vnitřní povrch větší než 500 m2. Díky 

svému velkému povrchu může aktivní uhlí absorbovat široké spektrum látek 

(Morales et al. 2013). 

Pyrolýzní uhlík se vyrábí tepelným rozkladem dřeva a příbuzných 

organických materiálů.  Používá se většinou jako palivo pro městská vytápění. 

Vzniká při pyrolýze. Teploty v tradičních pecích se pohybují okolo 450 – 500 °C, 

což je podobné jako u průmyslové pyrolýzy, ale s nižšími výnosy (Sohi et al. 

2009).  

Biomasa je definovaná jako obnovitelný zdroj energie. Zahrnuje 

zemědělské zbytky, jako jsou zbytky plodin, průmyslových odpadů nebo dřevo 

(Peacocke et al. 2013)  

Pyrolýzní plyn je nekondenzující produkt pyrolýzy obsahující oxid uhelnatý 

(CO), oxid uhličitý (CO2), vodík (H2) a metan (CH4) (Peacocke et al. 2013).   

1.2 Biomasa pro výrobu biouhlíku 

Výchozí suroviny pro výrobu biouhlíku mohou být rozděleny do dvou 

kategorií, které jsou zobrazeny v tabulce číslo 1. V první kategorii jsou zahrnuty 

přírodní složky biomasy: lignin, celulóza a hemicelulóza. Druhá kategorie  

je mnohem rozsáhlejší, zahrnuje převážně odpady: odpad z lesní výroby, rostlinné 

zbytky a zemědělské odpady, kal z čistíren odpadních vod a separovaný, 

biologicky rozložitelný komunální odpad (Brick, 2010). Mezi komodity odpadní 

biomasy složené se zbytků plodin patří skořápky ořechů nebo pecky z ovocných 

plodin.1 

Nejčastěji u zemědělské, komunální nebo lesní biomasy dochází buďto 

k rozkladu humifikačními procesy, nebo ke spalování. Při tomto způsobu rozkladu 

                                            

1 Biochar Technology: Feedstock [online]. 2014 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: 

<http://www.biochar-international.org/technology/feedstocks> 
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dochází k uvolňování rostlinných a živočišných látek, oxidu uhličitého (CO2)  

a methanu (CH4) do atmosféry.2   

 

Tabulka 1: Hlavní skupiny biomasy a jejich členění 

Přírodní 
Pozemní biomasa 

Lesní biomasa, trávy, energetické, 

pěstované plodiny 

Vodní biomasa Řasy, vodní rostliny 

Odpadní 

Komunální odpad 
Biologicky rozložitelný, komunální odpad, 

kal z čistíren 

Zemědělský odpad 
Odpad hospodářských zvířat a zbytky 

zemědělských plodin 

Lesnictví Zbytky kůry, listy 

Průmyslové odpady Drcené dřevo, piliny 

Zdroj: Prabir Basu; vlastní úprava 

Energetické náklady a související emise z výroby primární biomasy  

pro výrobu energie, jsou jedny z nejdůležitějších aspektů vůbec. Zásadní rozdíl  

se nachází mezi surovinami, které jsou geograficky rozptýlené a surovinami,  

u kterých je vyžadován systém sběru. Shromáždění rozptýlené odpadní biomasy  

je nákladné a dává za vznik emisím, souvisejícími s dopravou, které snižují 

celkový uhlíkový přínos při využití biouhlíku pro energetické účely. Kaly nebo 

biologicky rozložitelné komunální odpady budou mít vždy ekonomickou výhodu 

před geograficky rozptýlenými zdroji. Odpady, u kterých již nyní mají výrobci 

náklady na likvidaci, budou mít také ekonomické výhody jako potencionální 

suroviny. Při špatném nakládání s biomasou může během rozkladných procesů 

vznikat metan. Této situaci je možné zabránit právě výrobou biouhlíku (Brick, 

2010).  

                                            

2 Biochar Technology: Feedstock [online]. 2014 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: 

<http://www.biochar-international.org/technology/feedstocks> 
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1.2.1 Lignocelulózová biomasa 

Do kategorie lignocelulózové biomasy patří biomasa rostlinného původu. 

Rostlinná biomasa se skládá z celulózy, hemicelulózy a ligninu. Dobrým příkladem 

lignocelulózové biomasy jsou dřeviny. 

Celulóza je rostlinná vláknina, která tvoří stěnu rostlinných buněk. 

Celulóza se skládá z velkého množství glukózy, která je obsažena 

polysacharidech. Ke spalování celulózy dochází při teplotách 313 – 450 °C. 

Finální produkt obsahuje biouhlík, oxid uhličitý (CO2), (H2O), oxid uhelnatý (CO), 

metan (CH4), prchavé látky a řadu kondenzovatelných plynů (Bruun, 2011) 

Hemicelulóza je směsí většího množství polysacharidů, syntetizovaných 

v rostlinách vždy z manózy, glukózy, arabinózy, xylózy a galaktózy. Koncentrace 

hemicelulózy v rostlinách se pohybuje v rozmezí 25 – 35.3 Hemicelulóza se 

rozkládá při nižších teplotách než celulóza (220 – 315 °C). Při termickém rozkladu 

hemicelulózy vznikají prchavé látky a menší množství dehtu, než při rozkladu 

celulózy (Bruun, 2011). Lignin je složen z hydroxy a methoxy-substituovaných 

fenyl-propenylových strukturních jednotek, které jsou nepravidelně pospojovány 

do velkých komplikovaných molekul se vzájemným propojením. Koncentrace 

ligninu v rostlinách se pohybuje mezi 20 – 50 %. Při pyrolýze ligninu vzniká větší 

množství biouhlíku než u ostatních složek lignocelulózy (Basu, 2010). 

1.2.2 Suroviny vhodné pro výrobu biouhlíku  

Biouhlík by měl být vyroben z odpadní, zemědělské, komunální nebo lesní 

biomasy. Výroba biouhlíku z odpadní biomasy by měla vytvořit nulovou konkurenci 

pro půdy s jinou možností využití, jako je produkce potravin.4 V tabulce číslo  

2 je shrnuto složení některých typů biomasy, vhodných pro výrobu biouhlíku.  

  

                                            

3 Energetické využitie rastlinnej biomasy 1: Chemické zloženie a technológie [online]. 

2013 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/energeticke-vyuzitie-

rastlinnej-biomasy-1-chemicke-zlozenie-a-technologie> 

4 Biochar Technology: Feedstock [online]. 2014 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: 

<http://www.biochar-international.org/technology/feedstocks> 
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Tabulka 2: Typické složení některých druhů biomasy   

Biomasa Vlhkost (%) 

Organický 

materiál (v 

sušině %) 

Popeloviny (v 

sušině %) 

Výhřevnost 

(MJ/kg v sušině) 

Zemědělské 

plodiny 
20 – 70 76,5 23,5 13,4 

Splašky 90 – 98 73,5 26,5 19,9 

Piliny 1 – 60 99,0 1,0 20,5 

Zdroj: Klaas, 1998; vlastní úprava 

Biouhlík, který je aplikován do půdy má obecně vysoký obsah uhlíku, a to 

kolem 50 % (Bruun, 2011). 
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2 Technologie vzniku biouhlíku  

Biouhlík může být vyroben následujícími třemi technologiemi:  

 Torefakcí 

 Pyrolýzou 

 Zplyňováním 

Pyrolýza je termochemický rozklad biomasy za nepřítomnosti kyslíku. 

Nicméně, existují různé metody, díky kterým lze pyrolýzu rozdělit do čtyř 

podkategorií: pomalá pyrolýza, rychlá pyrolýza a zplyňování a torefakce  

(Bruun, 2011).  

2.1 Torefakce  

Torefakce je mírný pyrolýzní proces, který se provádí při teplotě  

230 - 300°C bez přístupu kyslíku. Při těchto teplotách dochází k deoxidaci, 

desulfuraci, odštěpení vody a CO2, depolymerizaci a k začátku odštěpování H2S. 

V průběhu torefakce dochází ke snížení hmotnosti použité biomasy a k rozkladu 

hemicelulózy (Basu, 2010). Hmotnostní úbytek hemicelulózy je zřejmý na obrázku 

číslo 1.  

Obrázek 1 Ztráty dřevní hmoty – celulózy, hemicelulózy a ligninu během 
torefakce

 

Zdroj: Prabir Basu; vlastní úprava 
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2.1.1 Výhody torefakce  

Torefakce biomasy je po staletí známá technologie, která představuje 

minimální rizika. V biouhlíku z torefakce se: (Basu, 2010)   

 Zvyšuje optimální poměr C:O 

 Torefikovaná biomasa má vhodnou velikost 

 Nabízí čistější spalování paliva 

 Torefikovaná biomasa při skladování absorbuje méně vlhkosti  

2.2 Pyrolýza 

Biouhlík bývá vyroben procesem zvaným pyrolýza. Pyro v řečtině 

znamená oheň, zatímco lysis můžeme přeložit jako přerušení základní složky. 

Během pyrolýzy dochází k ohřevu organického materiálu na teplotu 300 – 600 °C  

bez přístupu kyslíku. Časový interval u tohoto procesu je i pár sekund. Typickými 

produkty pyrolýzy je pyrolýzní olej, syntetický plyn a biouhlík. Produkce 

pyrolýzního uhlíku je ovlivněna rychlostí procesu, vyšší produkce biouhlíku vzniká 

při pomalé pyrolýze. V příštích desetiletích se očekává, že dojde k radikálnímu 

snížení těžby a využití fosilních paliv, proto je nevyhnutelné, aby se začalo tlačit 

na vývoj a zvýšené využívání obnovitelných zdrojů energie (Bruun, 2011). 

Pyrolýza biomasy se řadí mezi velice staré technologie, která je velmi 

významná v oblasti výroby a přeměny biomasy. Dřevěné uhlí se vyrábí z pyrolýzy 

biomasy již tisíce let a v poslední době se tato technologie stala významná  

při výrobě biouhlíku (Bruun, 2011).   

Kapalné látky, které vznikají v průběhu pyrolýzy, jsou obecně označovány 

jako pyrolyzní oleje. Tuto fázi lze spalovat ve vhodném kotli za účelem výroby 

tepla a energie. Pyrolyzní olej je složen z vody (H2O) a z řady organických 

sloučenin, jako je metanol (CH3OH), aceton (C3H6O) a fenoly (C6H5OH) (Brewer  

et al. 2009). 

Pyrolyzní plyn obsahuje hlavně vodík (H2) a oxidu uhelnatý (CO), metan 

(CH4), oxid uhličitý (CO2), vodní páru a  těkavé organické sloučeniny s nízkou 

molekulovou hmotností (Bruun, 2011). 
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Technologické podmínky, jako je maximální procesní teplota, rychlost 

ohřevu a kvalita vstupních surovin (velikost částic a obsah vody), silně ovlivňují 

poměr a kvalitu produktů pyrolýzy. Obecně platí, že při vyšší teplotě pyrolýzy  

je produkováno nižší množství biouhlíku a vyšší množství plynů (Brewer et al. 

2004). 

Nízkoteplotní a vysokoteplotní pyrolýzy jsou relativně jednoduché, 

robustní technologie pro transformaci různých zdrojů biomasy do obnovitelných 

energetických produktů. Pyrolýza a zplyňování je obecně přístupnější zpracování 

biomasy na suroviny, které mohou mít zásadní význam pro ekonomickou efektivitu 

průmyslu (Laid et al. 2010).  

2.2.1 Pomalá pyrolýza 

Pomalou pyrolýzu lze kategorizovat jako zastaralou, přesto robustní 

technologii, která byla vylepšena pro výrobu biouhlíku. V minulosti byla pomalá 

pyrolýza dřevní biomasy v tradičních pecích jednou z nejrozšířenějších technologií 

pro výrobu dřevěného uhlí (Antal et al. 2003). 

Ve srovnání s rychlou pyrolýzou, u pomalé pyrolýzy dochází k pomalejší 

rychlosti ohřevu (od 0,01 °C s-1 až 10 °C s-1) při nízké teplotě s poměrně dlouhou 

dobou zdržení (minuty až hodiny). Při pomalé pyrolýze má nejvyšší výnos 

pyrolyzní plyn, při rychlé pyrolýze má nejvyšší výnos pyrolyzní olej. Typické 

technologické podmínky a výnosy pyrolyzních produktů jsou uvedeny v tabulce 

číslo 3. Pro moderní pomalé pyrolýzní procesy jsou využívány nejčastěji rotační 

pece nebo bubnové a šroubové kompresory (Bruun, 2011). 
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Tabulka 3: Technologické parametry pyrolýzy ve vztahu k výnosu 
pyrolýzních produktů.  

Proces Pomalá pyrolýza 
Rychlá 

pyrolýza 

Pyrolýzní odstředivé 

reaktory 

Teplota °C 

Rozsah  

Obvyklý 

rozsah 

250 °C – 750 °C 

350 °C – 400 °C 

400 °C – 750 °C 

450 °C – 550 °C 

475 °C, 500 °C, 525 °C, 

550 °C, 575 °C 

Doba trvání 

Rozsah  

Obvyklý 

rozsah 

min – den 

 2 – 30 min 

sekund – minut 

1 – 5 s 

~1 s 

Výnos (% hmotnostní sušiny) 

Biouhlík 

Rozsah  

Obvyklý 

rozsah 

2 – 60 

25 – 35 

0 – 50 

10 - 25 

23(575 °C) ‐ 48(475 °C) 

Olej 

Rozsah  

Obvyklý 

rozsah 

0 – 60 

20 – 50 

10 – 80  

50 – 70  

46(475 °C) ‐ 58(525 °C) 

Plyn 

Rozsah  

Obvyklý 

rozsah 

0 – 60  

20 – 50  

5 – 60 

10 – 30  

5(475 °C) ‐ 15(575 °C) 

 zdroj: Esben W. Bruun; vlastní úprava 

Z lignoceluózové biomasy vzniká 20 – 40 % biouhlíku (vztaženo na sušinu 

původní biomasy). Nicméně, výnos a charakteristiky výsledných produktů pyrolýzy 

jsou silně ovlivněny provozními podmínkami, jako teplota, rychlost ohřevu, tlak  

a velikost částic (Antal et al. 2003) 

Na obrázku číslo dva je nastíněno schéma pomalé pyrolýzy  

(300 – 700°C) pro výrobu biouhlíku a syntézního plynu (Brewer et al. 2009). 
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Obrázek 2: Schéma pomalé pyrolýzy pro výrobu biouhlíku  
a syntézního plynu 

 

zdroj: Pelaez-Samaniego et al.; vlastní úprava 

2.2.2 Rychlá pyrolýza  

U rychlé pyrolýzy dochází především k přeměně pevné biomasy  

na pyrolýzní olej, který obsahuje mnoho hodnotných chemických látek, ale jsou 

přítomny jen v malém množství (Lu et al. 2013). 

U rychlé pyrolýzy se pyrolyzuje bez přístupu kyslíku zhruba za několik 

sekund při vysokých teplotách (> 200 °C s-1). Doba, při které dojde k rychlé  

a hlavně účinné pyrolýze, je maximálně 5 sekund o teplotě obvykle kolem 500 °C 

(viz tabulka č. 1). Pro zajištění okamžité konverze vstupního materiálu musí  

být obsah vlhkosti nižší než 10 % a zrnitost částic ve vstupním materiálu může být 

o velikosti maximálně 2 mm, aby se zabránilo významným difúzním bariérám  

a teplotním gradientům u částic během ohřevu. Schéma rychlé pyrolýzy  

je uvedeno na obrázku číslo 3 (Bruun, 2011). 

Primárním energetickým produktem u rychlé pyrolýzy je pyrolýzní olej.  

Je to tmavě hnědá kapalina získaná kondenzací pyrolýzní páry. Výnos pyrolýzního 

oleje je u rychlé pyrolýzy 60 – 70 hmotnostních procent, u biouhlíku 15 – 25 

hmotnostních procent. Využití biomasy závisí především na vlhkosti. U suché 

biomasy výnos pyrolýzního oleje dosahuje až 50 % a celková energetická 

výtěžnost, jak u oleje i u biouhlíku, je zhruba 75 % ve vztahu k obsahu energie 



 
Koniuchová Zuzana, Využití biouhlíku pro zlepšení půdních vlastností 

 

12 
 

původní biomasy. Pyrolýzní olej obsahuje  primární organické látky (75 – 80 %)  

a vodu (20 – 25 %). Jeho kvalitativní parametry lze vylepšit tak, aby byl zdrojem 

pro kapalná paliva používaná v dopravě. Další možností je zplynování pyrolýzního 

oleje a převedení pyrolýzního plynu na methanol nebo syntetický benzín  

a motorovou naftu (Laid et al. 2010). 

Obrázek 3: Schéma rychlé pyrolýzy pro výrobu biouhlíku, bio-oleje a bio-
plynů 

 

zdroj: Pelaez-Samaniego et al.; vlastní úprava) 

2.3 Zplyňování 

Zplyňování je konverzní, termo-chemická technologie, která má za cíl 

přeměnu organické biomasy na plyny (Bruun, 2011).  

Zplyňování je vysokoteplotní, částečné spalování biomasy, ke kterému 

dochází při teplotách 600 – 1400 °C. Částečné oxidace je dosaženo přívodem 

malého, ale pečlivě regulovaného množství kyslíku (O2) do reakční komory. 

Primárními produkty zplyňování je oxid uhelnatý (CO), vodík (H2) a oxid uhličitý 

(CO2). Značné části tepla, vznikající při zplyňování, mohou být použity spolu 

s teplem, vznikajícím při spalování pyrolýzního plynu, pro výrobu elektrické 

energie nebo jako zdroj tepelného procesu. Pyrolýzní plyny mohou být po čištění 
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použity jako vstupní suroviny pro výrobu pyrolýzních paliv prostřednictvím 

katalytické reformace5 (Laid et al. 2010). 

Pyrolýzní plyn může být použit pro výrobu elektrické energie plynovými 

nebo parními turbínami (Sohi et al. 2000). 

Proces zplynování je používán po celém světě v komerčním měřítku  

více než 50 let, zejména v rafinérském, zemědělském a chemickém průmyslu  

a více než 35 let v energetickém průmyslu (Sohi et al. 2000). 

Některé systémy mohou během procesu zplyňování biomasy zplyňovat 

těkavé látky, což lze vidět na obrázku číslo 4. Takové systémy mohou produkovat 

velké množství biouhlíku. Zplyňování průmyslových odpadů, tuhých komunálních 

odpadů a dokonce i biomasy se již šiřoce používá, přestože jde o proces relativně 

nový (Laid et al. 2000).  

Obrázek 4: Systém, který v sobě spojuje pyrolýzu biomasy a těkavých látek 

 

Zdroj: Pelaez-Samaniego et al; vlastní úprava 

  

                                            
5
 Proces, při němž metan reaguje s párou a vytváří se směs H2, CO a CO2 
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3 Vliv biouhlíku na poměry v půdním stanovišti 

3.1 Půdní vlastnosti 

Zavedení biouhlíku do půdy může ovlivnit půdní fyzikální vlastnosti 

(texturu, strukturu, rozložení a velikost póru či hustoty), jejichž důsledkem dojde 

k lepšímu provzdušňování půdy, zvýšení vodní jímavosti a zvýšení růstu rostlin 

(Verheijen et al. 2010). 

3.2 Chemické složení  

Biouhlík  může být v závislosti na vlastnostech vstupní biomasy vysoce 

heterogenní.  Obsahuje jak stabilní (uhlík, popeloviny), tak i nestabilní složky 

(těkavé sloučeniny a vlhkost). Biouhlík je charakteristický především svým 

vysokým obsahem uhlíku. Se zvyšující teplotou u pyrolýzní reakce se biomasa 

přemění na grafit s kruhovým vrstvením naskládaných na sebe. Nejvyšší obsah 

uhlíku se získává z tvrdého dřeva pyrolyzovaného za vysokých teplot, zatímco 

materiál využíván ke hnojení obsahuje biouhlík s nízkým obsahem uhlíku. Vhodný 

příklad představuje studie Gaskin et al. 2010, která se zabývá výrobou biouhlíku 

ze štěpky borovic a slepičího trusu. V této studii bylo zjištěno, že biouhlík vyroben 

pomalou pyrolýzou o teplotě 500 °C ze štěpky borovic, má obsah uhlíku  

817 g·kg-1, zatímco drůbeží trus skončil u obsahu 399 g·kg-1 (Bruun, 2011).  

3.2.1 pH 

Biouhlík může mít kyselý nebo alkalický charakter, hodnota pH  

je ovlivněna výrobním procesem. pH biouhlíku je ovlivněno teplotou, dobou 

přípravy a přítomností kyslíku. pH biouhlíku má vliv na vlastnosti půd a vitalitu 

rostlin.6  

  

                                            
6
 Using Biochar in Soil: Preparation & Application. Using Biochar in Soil: Preparation & 

Application [online]. 2012, č. 1 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: <http://seachar.org/wp-
content/uploads/2011/04/UsingBiocharInSoil.pdf> 

http://seachar.org/wp-content/uploads/2011/04/UsingBiocharInSoil.pdf
http://seachar.org/wp-content/uploads/2011/04/UsingBiocharInSoil.pdf
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3.3 Fyzikální vlastnosti 

Fyzikální vlastnosti biouhlíku přispívají díky jejich funkci jako nástroj pro 

řízení životního prostředí. Jejich fyzikální vlastnosti mohou přímo nebo nepřímo 

souviset se způsobem, jakým ovlivňují systém půdy (Lehmann et al. 2009). 

Biouhlík má odlišné vlastnosti, což je způsobeno druhem použitých surovin, 

výrobou (konečnou teplotou pyrolýzy, rychlosti ohřevu) a dobou trvání zuhelnatění 

(Sohi et al. 2009) 

3.3.1 Hustota 

Biouhlík má objemovou hustotu mnohem nižší než půdy, a proto je možné 

za pomoci biouhlíku snížit celkovou objemovou hmotnost půdy. Nižší objemová 

hmotnost půdy s přídavkem biouhlíku je spojena s vyšším obsahem půdní 

organické hmoty, což má za následek uvolňování živin. (Verheijen et al. 2010).  

3.3.2 Pórovitost 

Objem a velikost póru v závislosti na množství přidaného biouhlíku má 

dopad na důležité půdní parametry, například na zadržování vody a uvolňování 

živin. Zvýšením teploty u procesu pyrolýzy a přídavkem reaktivních činidel vzniká 

více porézní biouhlík o větší měrné ploše. Velikosti pórů biouhlíku je variabilní, 

zahrnuje mikro, mezo a makropóry s vnitřním průměrem pod 2 nm, 2 – 50 nm,  

a nad 50 nm. Biouhlík vyrobený z dřevní biomasy obvykle vykazuje větší měrný 

povrch a obsahuje vyšší podíl mezo a makropórů ve srovnání s biouhlíkem, který 

je vyroben z rostlin (Bruun, 2011). 

3.3.3 Uchovávání vody a živin 

K agronomickým výhodám biouhlíku je často přičítáno zlepšení schopnosti 

zadržení půdní vody nebo retence živin. Mechanismy, které vedou k přirozené 

retenci vody, bývají poměrně jednoduché. Přidaný biouhlík může mít přímý  

i nepřímý vliv na zadržování vody v půdě, které může být krátkodobé nebo naopak 

dlouhodobé. Zadržení vody v půdě je dáno rozložením a velikostí částic 

v kombinaci se strukturními vlastnostmi a obsahem půdních organických látek. 

Biouhlík musí být schopný nasávat vodu, mobilizovat minerály pro iontovou 

výměnu s kořeny rostlin (Verheijen et al. 2010). 
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3.3.4 Rozložení a velikost částic 

Rozložení a velikost částic biouhlíku závisí na původní velikosti částic 

biomasy a podmínkách pyrolýzy. Během pyrolýzního procesu dochází k rozkladu 

těkavých organických látek, což způsobuje zmenšování biomasy a vznik částic  

o menší velikosti (Verheijen et al. 2010). Pyrolýza z dřevní biomasy je složena 

obvykle z větších a hrubších částic ve srovnání s pyrolýzou travní biomasy, která 

produkuje jemnější a křehčí částice. Malé rozměry částic vstupních surovin, 

používané při rychlých pyrolýzních procesech, produkují velmi jemný biouhlík 

podobný prášku. U pomalých pyrolýzních procesů lze použít mnohem větší 

částice vstupní suroviny, které mají za následek vznik biouhlíku o větších 

velikostech. Velikost částic biouhlíku má dopad na ošetřenou půdu (Bruun, 2011). 
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4 Kritéria použití biouhlíku v půdách 

4.1 Použití biouhlíku v půdách 

Je prokázáno, že už v minulosti byl biouhlík známý svým příznivým vlivem 

na půdní vlastnosti. Nyní se biouhlík opět dostal do podvědomí společnosti.  

Při zavádění biouhlíku do půd by měla být dodržována určitá kvalitativní kritéria.  

V USA byly vypracovány kritéria pro posuzování kvality a bezpečnosti při použití 

biouhlíku v půdách „IBI certified biochar“.7   

4.1.1 Program IBI certified biochar 

IBI certified biochar, v překladu IBI ověřený biouhlík, je mezinárodní 

nezisková organizace, jejichž posláním je podporovat rozvoj a výrobu biouhlíku. 

Tato organizace začala fungovat v květnu roku 2009. Díky tomuto programu 

mohou výrobci biouhlíku potvrdit, že právě jejich biouhlík splňuje dané standardy. 

Po ověření může vyrobený biouhlík nést na etiketě nálepku, která potvrzuje  

jeho kvalitu.8   

Organizace IBI certified biochar má za cíl zajistit potřebnou kvalitu 

biouhlíku a bezpečnost, ale také zajistit spotřebitelskou a tržní jistotu. Normy 

kvality vychází z limitů pro chemické a fyzikální vlastnosti. [10]  

IBI biochar standard obsahuje limitní hodnoty pro biouhlík. Program IBI 

certified biochar pravidelně provádí revize a reformy na IBI biochar standard  

na základě dalšího vývoje v oblasti vědy a techniky biouhlíku, regulačních změn  

a zpětné vazby veřejnosti. [10] 

  

                                            
7
 Using Biochar in Soil: Preparation & Application. Using Biochar in Soil: Preparation & 

Application [online]. 2012, č. 1 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: <http://seachar.org/wp-
content/uploads/2011/04/UsingBiocharInSoil.pdf> 

8
 IBI Biochar Standards and Testing Guidelines: Process and History. IBI Biochar 

Standards and Testing Guidelines: Process and History [online]. 2012, č. 1 [cit. 2014-03-22]. 
Dostupné z  
<http://www.biochar-international.org/sites/default/files/IBI_Biochar_Standards_Process_History.pdf> 

http://seachar.org/wp-content/uploads/2011/04/UsingBiocharInSoil.pdf
http://seachar.org/wp-content/uploads/2011/04/UsingBiocharInSoil.pdf
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4.1.2 IBI biochar standard 

IBI biochar standard obsahuje limitní hodnoty pro biouhlík. Program IBI 

certified biochar pravidelně provádí revize a reformy na IBI biochar standard  

na základě dalšího vývoje v oblasti vědy a techniky biouhlíku, regulačních změn  

a zpětné vazby veřejnosti.9 

 

Tabulka 4: Základní vlastnosti biouhlíku a limitní hodnoty dle IBI biochar 
standard 

Zdroj: International Biochar Initiative; vlastní úprava 

  

                                            
9
 IBI Biochar Standards and Testing Guidelines: Process and History. IBI Biochar 

Standards and Testing Guidelines: Process and History [online]. 2012, č. 1 [cit. 2014-03-22]. 
Dostupné z: <http://www.biochar-
international.org/sites/default/files/IBI_Biochar_Standards_Process_History.pdf> 

Základní vlastnosti 

biouhlíku 

Kritéria Jednotky 

Vlhkost 20 (%) v sušině 

Organický uhlík 42 (%) v sušině 

H:Corg 0,6 poměr 

Dusík 5,4 (%) v sušině 

pH 7,5  

Vodivost 7,3 μm 

Vápnění 23  (%) CaCO3 

 

Velikost částic 

420 > 5 % 

420 – 2,380 35 % 

 2,380 – 4,760 35 % 

4,760 < 15 % 

 

μm 
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Tabulka 5: Toxické vlastnosti biouhlíku dle IBI biochar standard – dané pro 
všechny typy biouhlíku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: International Biochar Initiative; vlastní úprava 

  

Základní vlastnosti 

biouhlíku 

Kritéria Jednotky 

Polycyklické 

aromatické uhlovodíky 

(PAH) 

6 mg/kg  

Dioxin/Furan 0,02 ng/kg 

Polychlorované 

bifenyly (PCB) 

0,2 mg/kg 

Arzén 10 mg/kg 

Chrom 60 mg/kg 

Kobalt 14 mg/kg 

Měď 143 mg/kg 

Olovo 125 mg/kg 

Molybden 5 mg/kg 

Rtuť 0,5 mg/kg 

Nikl 25 mg/kg 

Zinek 200 - 7000 mg/kg 

Selen 10 mg/kg 

Zinek 320 mg/kg 

Bor 20 mg/kg 

Chlór 90 mg/kg 

Sodík 140 mg/kg 
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 Tabulka 6: Biouhlík podporující vlastnosti půdy dle IBI biochat standard – 
dané pro všechny typy biouhlíku 

Zdroj: International Biochar Initiative; vlastní úprava 

4.2 Toxicita 

Před přidáním biouhlíku do půdy se provádí testy toxicity, které jsou 

důležité pro růst rostlin a přítomnost organismů v půdě. Existují dva typy testů, pod 

které je podepsaná organizace IBI certified biochar. 10 

4.2.1 Test toxicity na klíčící semena 

První způsob testu toxicity se prokazuje na rostlinách. Připraví se dva 

vzorky klíčících semen. Jeden vzorek obsahuje dvacet klíčících semen rostlin 

zasazena v půdě bez přídavku biouhlíku, druhý vzorek je obdobný,  

ale za přídavku biouhlíku. Pokud se prokáže, že semena zasazena v půdě 

s přídavkem biouhlíku klíčí pomaleji než semena bez přídavku biohlíku, je biouhlík 

toxický. 10 

 

 

                                            
10

 Using Biochar in Soil: Preparation & Application. Using Biochar in Soil: Preparation & 
Application [online]. 2012, č. 1 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z:  
<http://seachar.org/wp-content/uploads/2011/04/UsingBiocharInSoil.pdf> 

 

Základní vlastnosti 

biouhlíku 

Kritéria Jednotky 

Dusík 21 mg/kg 

Celkový fosfor; draslík 3,1; 4,4 (%) v sušině 

Fosfor 16 Mg/kg 

Těkavé látky 6,8 (%) v sušině 

Celková plocha 790 m2/g 

Vnější plocha 160 m2/g 

http://seachar.org/wp-content/uploads/2011/04/UsingBiocharInSoil.pdf
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4.2.2 Test toxicity na žížalách 

Druhý způsob toxicity, vztahující se na půdní organismy, je poměrně 

jednoduchý. Sleduje se půda s přídavkem a bez přídavku biouhlíku, ke které  

se přidá deset žížal. Po čtyřiceti osmi hodinách je ve zkoumané nádobě vidět, 

jakému typu půdy dají žížaly přednost. 11 

4.3 Mikroby 

Výzkumy dokazují, že biouhlík je ideálním mediem pro mikroorganizmy, 

proto bývá biouhlík takzvaně očkován mikroby. Mikroorganizmy mají za úkol 

odstranit pyrolýzní zbytky, dehty, potencionálně toxické polyaromatické 

uhlovodíky.12 Nejúčinnějším způsobem, jak spojit biouhlík s mikroorganizmy  

je smísení biouhlíku s kompostem. Kompost obsahuje živiny a odumřelé zbytky 

rostlin, kterými se živí mikroby. Optimálním poměrem z hlediska výskytu 

mikroorganizmů je považován poměr mezi kompostem a biouhlíkem 50:50, ale  

i další poměry jsou možné. 11 

4.4 Distribuce biouhlíku v půdách 

V Amazonii se terra preta nachází v půdě 0,6 až 1,8 metrů hluboko  

o obsahu uhlíku okolo 9 %. Na některých místech může terra preta obsahovat 

i 20 % uhlíku. V zemědělství je množství biouhlíku jako v Amazonii u terra prety 

fyzicky a ekonomicky zcela nemožné. U zemědělské praxe se ví, že adekvátní 

hloubka pro spuštění reakcí a vlivu na aktivní kořenové zóny rostlin je u aplikace 

biouhlíku v hloubce od 0,3 do 0,5 metrů, což činí na hektar 1 až 5 tun biouhlíku. 

Doporučuje se postupné přidání biouhlíku během několika let místo přidání 

velkého množství biouhlíku během jednoho roku. 11 V současné době neexistuje 

stroj, který by vpravil biouhlík do půdy.  Zemědělci si napomáhají různými 

způsoby. Mezi ověřené metody se řadí ruční aplikace biouhlíku do půd nebo 

traktory s rozmetadlem. 13 

                                            
11

 Using Biochar in Soil: Preparation & Application. Using Biochar in Soil: Preparation & 

Application [online]. 2012, č. 1 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: <http://seachar.org/wp-
content/uploads/2011/04/UsingBiocharInSoil.pdf> 

12
 IBI Biochar Standards and Testing Guidelines: Process and History. IBI Biochar Standards and 

Testing Guidelines: Process and History [online]. 2012, č. 1 [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: 
<http://www.biochar-international.org/sites/default/files/IBI_Biochar_Standards_Process_History.pdf> 

13
 The biochar application network: Methods of Application to Date [online]. 2010 [cit. 2014-03-22]. 

Dostupné z: <http://www.biocharapplication.com/methods-to-date.html> 

http://seachar.org/wp-content/uploads/2011/04/UsingBiocharInSoil.pdf
http://seachar.org/wp-content/uploads/2011/04/UsingBiocharInSoil.pdf
http://www.biocharapplication.com/methods-to-date.html
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5 Vliv přídavku biouhlíku na půdní vlastnosti 

5.1 Funkce biouhlíku v půdách 

Potenciální funkce biouhlíku v půdách jsou rozmanité. Biouhlík  

je považován za prostředek, který napomáhá k významnému zlepšení půdních 

vlastností. Mezi hlavní funkce biouhlíku v půdě patří: (Bruun, 2011)  

 Snížení emisí oxidu dusného a metanu 

 Redukování zápachů 

 Zvýšení kationové výměnné kapacity, snížení vyplavování živin 

 Vyrovnání půdního pH 

 Zvýšení obsahu půdního uhlíku 

 Zlepšení vodní retence v půdě  

 Mikrobiální oživení  

 Snížení migrační schopnosti těžkých kovů 

 Snížení toxicity půdy 

5.2 Enviromentální výhody biouhlíku 

Studie poukazují, že začlenění biouhlíku do půdy snižuje emise množství 

oxidů dusíku a metanu z půdy. Bylo prokázano, že biouhlík snižuje potřebu využití 

hnojiv, což vede ke snížení emisí, která jsou spojena s výrobou hnojiv. Biouhlík 

také zvyšuje množství dusíku v půdách, díky kterému dochází ke snížení emisí 

oxidů dusíku (Lehmann et al. 2009).  

Biouhlík dále zachovává orné půdě úrodnost a rozmanitost, což vede  

ke snížení využití hnojiv a chemických látek a postřiků. Biouhlík vyrobený 

převážně z travní biomasy obsahuje větší množství živin, a tím snižuje nároky  

na přídavek hnojiv do půdy. Ve většině zemí se zabývají problémem nízkým pH 

půdy, které je třeba zvýšit (Brick, 2010). 
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6 Výzkum přídavku biouhlíku na snížení kontaminace půd 

6.1 Metodika 

Cílem experimentální části bakalářské práce bylo poukázat na vliv 

přídavku biouhlíku do půdy. Hlavním zájmem bylo dokázat nebo vyvrátit, zda  

je biouhlík schopný uvolňovat živiny a snížit mobilitu těžkých kovů. 

6.1.1 Materiál 

K laboratorní práci byly použity jako matrice k vyluhování: 

 Kal z Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě (OVAK, a.s.)  

- hygienizovaný (přídavkem 5 % CaO k sušině kalu)  

a nehygienizovaný. Hygienizace proběhla vápněním.   

 Půda z lokality Rybí (Nový Jičín) s vysokým obsahem rizikových 

prvků ovlivněným podložními horninami – těšínity.   

Biouhlík pro experimenty byl vyroben torefakcí travin v laboratořích IGI, VŠB TU 

Ostrava. Suroviny, které byly pro výrobu biouhlíku použity, pocházejí z cíleně 

pěstovaných travin ze Zubří. Pro srovnání účinku biouhlíku bylo použito aktivní 

uhlí firmy Merck (komerční produkt vyrobený ze slupek kokosových ořechů).   

6.1.2 Přístroje a pomůcky 

Použity byly přístroje níže uvedené. Všechny materiály, které přicházejí  

do kontaktu se vzorky, nemají kontaminovat stanovované látky, nebo adsorbovat 

sledované látky. 

-Váha Precisa 400m 

-Vlhkoměr Mettler toledo HX204 

-Třepačka HS501 digital, IKA WERKE 

- Odstředivka MLW S70D 

- Iontový analyzátor 850 professional IC 

- pH metr WTW pH 3310 

- Konduktometr WTW COND 720 

- Spektofotometr Lange DR 2800 
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6.1.3 Postup 

1. Zjistit vlhkost vápněného, nevápněného kalu a zeminy. 

2. Vypočítat navážku k výluhu o poměru 1:10. Tento poměr byl zvolen 

v souvislosti s požadavky legislativy na přípravu výluhů  

(vyhláška č. 294/2005 Sb., o nakládání s odpady v posledním znění).  

3. Přidat torefakční a aktivní uhlík ke kalu  

4. Vložit vzorky do třepačky na dobu: 24 hodin, 48 hodin, 1 týden, 2 týdny. 

5. Odebrat vzorek ze třepačky v intervalech: 24 hodin, 48 hodin, 1 týden, 

2 týdny 

6. Odebraný vzorek vložit do odstředivky, poté odfiltrovat přes filtrační 

papír. 

7. Stanovit pH, rozpuštěné látky, vodivost, dusík, dusitany, dusičnany,  

amonné ionty, fosfor, měď a Zinek.  

 

Obrázek 5: Vzorky filtrované přes membránové filtry 

 

Zdroj: Vlastní úprava 
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6.2 Výsledky 

V této kapitole jsou prezentovány výsledky měření vápněného kalu, 

nevápněného kalu a půdy s přídavkem biouhlíku. Na vodorovné ose jsou 

označeny přídavky biouhlíku (bez přídavku - 0 %, 2,5 %, 5 %, 10 %, 25 %  

a 50 %). 

 

6.2.1 pH 

Většina studií publikuje výsledky přídavku alkalického biouhlíku  

do kyselých půd. Podle Lehmanna et al. 2009 může být  biouhlík vyroben téměř 

s jakýmkoliv pH v rozmezí 4 – 12. Studie dokazují, že biouhlík reaguje pozitivněji 

v kyselých půdách než v půdách alkalických.  

Uhlík z torefakce měl pH 10.5, přídavkem více než 10 % biouhlíku 

z torefakce (TC) poklesla hodnota pH ve výluhu z vápněného kalu pod 8.5. 

S prodloužením doby účinku biouhlíku poklesla hodnota pH pod 9. Na pH hodnotu 

okolo 8 stačil přídavek 5 % biouhlíku. V nevápněném kalu není vliv přídavku 

biouhlíku tak výrazný. Přídavek aktivního uhlíku firmy Merck má alkalickou reakci 

(pH 10.9). Nejnižší pH bylo prokázáno u vápněného kalu po dvoutýdenním 

působení aktivního uhlíku, ale změny nejsou příliš výrazné. Vliv přídavku aktivního 

uhlíku se na změně pH výrazně neprojevil. U zeminy se projevil vliv přídavku 

torefakčního uhlíku na pokles hodnoty pH až do kyselé oblasti 4.5 – 5.8. 

Nejoptimálnější rozsah byl zjištěn pro pH po čtrnácti dnech vyluhovacího procesu. 

K významnému poklesu pH do kyselé oblasti dochází při přídavku torefikovaného 

uhlíku o více než 10 %. Vzhledem k tomu, že u torefikovaného uhlíku byla 

prokázána alkalická reakce, jsou tyto výsledky špatně interpretovatelné. 

Torefikovaný uhlík a jeho změny v čase nebyly sledovány. Výsledky změny pH 

s aktivním uhlíkem jsou v souladu s očekávanými výsledky. S vyšší dávkou se pH 

zvyšuje směrem do alkalické oblasti, což je ovlivněno neutrálním charakterem pH 

půdy a alkalickým charakterem aktivního uhlíku.   
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Graf 1, 2, 3, 4, 5, 6 – pH 

    

    

   

Vysvětlivky: TC – torefikovaný uhlík, Z – zemina s přídavkem torefikovaným uhlíkem a 

aktivním uhlíkem, NK – nevápněný kal, VK – vápněný kal. 
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6.2.2 Koncentrace rozpuštěných látek ve vodném výluhu po přídavku 
biouhlíku 

Rozpuštěné látky spolu s oxidem uhličitým a kyslíkem se podílejí  

na úrodnosti půdy. Rozpuštěné látky obsahují kationty K+, Mg2+, Ca2+ a další, které 

jsou obsaženy ve vodě. Rozpuštěné látky mohou mít pozitivní a negativní vliv na 

vlastnosti půd. K pozitivním vlastnostem patří čerpaní kořeny rostlin  

a půdou živiny. V nadměrném množství mohou rozpuštěné látky způsobit zasolení 

půd (Morales et al. 2013).  

Pro účely stanovení rozpuštěných látek ve vodném výluhu byl zvolen 

membránový filtr o velikost pórů 43 µm, stanovené rozpuštěné látky obsahují 

částice o velikost < 43 µm.  Vápněný kal bez přídavku biouhlíku obsahuje  

ve výluhu největší množství rozpuštěných látek, což pravděpodobně souvisí 

s uvolňováním rozpustných humátů, jejichž rozpustnost vzrůstá v alkalickém 

prostředí (Vrba et al. 2006). Pro všechny přídavky biouhlíku z torefakce  

se potvrdilo, že s rostoucím množstvím přidaného biouhlíku klesá množství 

uvolněných rozpuštěných látek. Nejlepší výsledky byly dosaženy po sedmi  

až čtrnácti dnech vyluhovacího procesu. Zcela opačný trend lze pozorovat pro 

nevápněný kal, kde se obsah rozpuštěných látek ve výluhu pohybuje okolo  

28 mg/l. V tomto případě s rostoucí dávkou torefikovaného uhlíku vzrůstá 

množství rozpuštěných látek, což pravděpodobně souvisí s uvolňováním těchto 

látek z matrice torefikovaného uhlíku (chloridy apod.) Nízký obsah rozpuštěných 

látek ve vlastním výluhu z obou matric není možné sorbovat na biouhlíku, protože 

ten do systému dodává více rozpuštěných látek. Odlišná situace je u aktivního 

uhlíku firmy MERCK, kdy rostoucí přídavek aktivního uhlíku snižuje obsah 

rozpuštěných látek ve vodném výluhu. Vliv časové závislosti na vyluhování je  

u jednotlivých matric proměnlivý. 
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Graf 7, 8, 9, 10, 11, 12 – Koncentrace rozpuštěných látek ve vodném 

výluhu po přídavku biouhlíku 

   

   

     

Vysvětlivky: TC – torefikovaný uhlík, Z – zemina s přídavkem torefikovaným uhlíkem a 

aktivním uhlíkem, NK – nevápněný kal, VK – vápněný kal 
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6.2.3 Koncentrace dusíku ve vodném výluhu po přídavku biouhlíku 

Dusík je jedna z hlavních živin důležitá pro růst rostlin a jejich produktivitu 

v půdě. Studie Huanga et al. 2014 chtěla prokázat, zda biouhlík může zvýšit výnos 

půdy díky zlepšení obsahu dusíku v půdě. Prokázalo se, že biouhlík zvýšil  

výnos rostlin přibližně o 10 %. Přesto byla navržena další a dlouhodobější studie 

s různými typy vyrobeného biouhlíku.  

Ze srovnání grafu č. 13 a 14 vyplývá, že zvyšující se přídavek 

torefikovaného uhlíku a aktivního uhlíku snižují vyluhování dusíku z vápněného 

kalu. Se vzrůstající dobou vyluhování vzrůstá koncentrace dusíku ve výluhu. 

Podobné výsledky byly zjištěny i pro nevápněný kal. Opačný trend vykazuje půda 

z lokality Rybí, kde rostoucí dávka torefakčního uhlíku zvyšuje množství dusíku, 

který přechází do výluhu. Tyto výsledky jsou způsobeny obsahem dusíku 

v torefikovaném uhlíku z trav, který byl stanoven elementární analýzou. Obsah 

celkového dusíku je 2,65 %, což je výrazně vyšší hodnota než obsah dusíku 

v půdě. 
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Graf 13, 14, 15, 16, 17, 18 – Koncentrace dusíku ve vodném výluhu po 

přídavku biuhlíku 

   

   

                                           

Vysvětlivky: TC – torefikovaný uhlík, Z – zemina s přídavkem biuhlíku a aktivního uhlíku, 

NK – nevápněný kal, VK – vápněný kal. 
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6.2.4 Koncentrace fosforu ve vodném výluhu po přídavku biouhlíku 

Fosfor společně s dusíkem patří mezi hlavní důležité živiny pro půdu. 

Studií Rajeshe Chintala et al. 2013 bylo zjištěno, že biouhlík vyrobený z odlišného 

druhu biomasy obsahuje fosfor, který se vyluhuje různě.  

Obsah celkového fosforu stanovený ve vodném výluhu vápněného  

a nevápněného kalu se značně liší. Vodný výluh z nevápněného kalu obsahuje 

přibližně dvojnásobně vyšší koncentraci fosforu než vápněný kal, což 

pravděpodobně souvisí s nižší rozpustností fosforu v alkalickém prostředí. U kalu 

byla ve všech případech prokázána nejvyšší vyluhovatelnost fosforu po čtrnácti 

dnech loužení. U nevápněného kalu bylo prokázáno až 50 % snížení koncentrace 

fosforu ve vodném výluhu. K významnému snížení došlo při přídavku 25 % 

aktivního uhlíku. U zeminy byla koncentrace fosforu ve vodném výluhu  

po přídavku aktivního uhlíku minimální.   
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Graf 19, 20, 21, 22, 23, 24 – Koncentrace fosforu ve vodném výluhu 

po přídavku biouhlíku 

   

   

   

Vysvětlivky: TC – torefikovaný uhlík, Z – zemina s přídavkem biuhlíku a aktivního uhlíku, 

NK – nevápněný kal, VK – vápněný kal. 
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6.2.5 Koncentrace amonných iontů ve vodném výluhu po přídavku 
biouhlíku 

Množství amonných iontů ve vzorcích postupně podle přídavku biouhlíku 

klesalo. Výjimkou se stal vzorek vápněného kalu, kde právě množství  

přídavku torefakčního uhlíku prudce zvýšilo množství amonných iontů. V dalším 

přídavku torefakčního uhlíku se množství amonných iontů ve vzorku nevápněného 

kalu snížilo na minimum. Rozdíly v koncentraci amoniakálního dusíku při přídavku 

aktivního uhlíku a torefikovaného uhlíku souvisí s metodikou provádění analýz  

a dobou stárnutí kalu. Přestože byl kal skladován v ledničce při teplotě 4oC, došlo 

k transformaci jednotlivých forem dusíku. Transformace byla navíc podmíněna  

i alkalickým pH, která podmiňuje transformaci forem dusíku na amonné ionty, 

které jsou stabilní hlavně v alkalickém prostředí. Vzorky kalu, které byly 

s torefikovaným uhlíkem analyzovány hned po odběru, obsahují nižší koncentraci 

amonných iontů, než vzorky, které byly analyzovány přibližně o měsíc později 

s aktivním uhlíkem. V tomto případě, proběhla transformace dusíkatých látek na 

amonné ionty. Koncentrace se zvýšila až stokrát. U aktivního uhlíku a zeminy se 

prokázalo až čtyřnásobné snížení koncentrace amonných iontů ve vodném výluhu 

v závislosti na zvyšující se dávce. Podobné výsledky byly dosaženy i u 

torefakčního uhlíku, ale až po sedmi a čtrnácti dnech vyluhování. Z výsledků je 

zřejmé, že torefakční uhlík i aktivní uhlík významně ovlivňují koncentrace 

amonných iontů ve vodném výluhu.  

Studie Simona Eldridge et al. 2010 dokazuje, že amoniakální dusík může 

při větším množství snížit ztráty dusíku. 
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Graf 25, 26, 27, 28, 29, 30 – Koncentrace amonných iontů ve vodném 

výluhu po přídavku biouhlíku 

   

   

   

Vysvětlivky: TC – torefikovaný uhlík, Z – zemina s přídavkem biuhlíku a aktivního uhlíku, 

NK – nevápněný kal, VK – vápněný kal. 
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6.2.1 Koncentrace dusičnanů ve vodném výluhu po přídavku biouhlíku 

Nelissen et al. 2014 svým experimentem prokázala snížení množství 

dusičnanů v půdách, a tím zvýšení účinnosti dusíku.  

 Rostoucí přídavek aktivního uhlíku významně snižuje obsah dusičnanů  

ve vodném výluhu jak u vápněného, tak u nevápněného kalu ze 110 µg/g  

na 40 µg/g. Přídavek torefakčního uhlíku již neposkytuje tak jednoznačné 

výsledky. Problémová je již vyšší vstupní koncentrace dusičnanů ve vodném 

výluhu vápněného i nevápněného kalu bez přídavku torefikovaného uhlíku, která 

je přibližně třínásobně vyšší než u grafu č. 44 a 46. Výsledky jsou pravděpodobně 

ovlivněny stárnutím kalu, který byl sice uchován v ledničce při teplotě 4°C,  

ale vyluhovací testy s aktivním uhlíkem byly nasazeny až o měsíc později.  

U zeminy se opět projevuje vliv obsahu dusíku v torefakčním uhlíku, který při 

dávce nad 10 % zvyšuje koncentraci dusičnanů ve vodném výluhu. Při použití 

aktivního uhlíku se zvyšující se dávkou (již nad 2,5 %) významně klesá 

koncentrace dusičnanů ve vodném výluhu.  

Výzkum Eldridge et al. 2010, který se mimo jiné zabývá výsledným 

množstvím a vlastnostmi amoniakálního dusíku, poukazuje také na dusičnanový 

dusík. Podle Eldridge dusičnanový dusík ve větším množství má významný podíl 

na zlepšení úrodnosti půd. 
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Graf 31, 32, 33, 34, 35, 36 – Koncentrace dusičnanů ve vodném 

výluhu po přídavku biouhlíku 

   

   

   

Vysvětlivky: TC – torefikovaný uhlík, Z – zemina s přídavkem biuhlíku a aktivního uhlíku, 

NK – nevápněný kal, VK – vápněný kal. 
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6.2.1 Koncentrace mědi ve vodném výluhu po přídavku biouhlíku 

Lehmann et al. 2009 ve své knize poukazuje na to, že biouhlík dokáže 

snížit vyluhovatelnost kovů v kontaminované půdě. Studie českých vědců v čele 

s Trákalem a Komárkem dokazují, že je tato definice pravdivá, ale musí splňovat 

důležité aspekty, jako vhodná půda a množství přidaného biouhlíku  

(Trakal et al. 2011). U vzorků, které byly předmětem této práce, se prokázalo,  

že menší množství přidaného torefakčního  a aktivního uhlíku výrazně neovlivnilo 

přítomnost mědi.  

Graf 37, 38, 39, 40 – Koncentrace mědi ve vodném výluhu po přídavku 

biouhlíku 

   

   

Vysvětlivky: TC – torefikovaný uhlík, Z – zemina s přídavkem biuhlíku a aktivního uhlíku, NK – 

nevápněný kal, VK – vápněný kal. 
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6.2.1 Koncentrace zinku ve vodném výluhu po přídavku biouhlíku 

Z grafu vyplývá, že koncentrace zinku ve vodném výluhu po přídavku 

torefakčního uhlíku klesá. Koncentrace zinku ve vodném výluhu z vápněného kalu 

jsou vyšší než koncentrace zinku ve vodném výluhu z nevápněného kalu, což  

je dáno vyšší rozpustností humátů v alkalickém prostředí. U vápněného kalu  

je biouhlík z torefakce i aktivní uhlík přibližně stejně efektivní při odstraňování  

Zn z vodného výluhu. Betts et al. 2013 ve své práci poznamenává, že biouhlík 

v ošetřené půdě s vyšším pH než 6.5 rychleji adsorbuje množství zinku než půda 

kyselejší.  

Graf 41, 42, 43, 44 – Koncentrace zinku ve vodném výluhu po 

přídavku biouhlíku 

    

   

Vysvětlivky: TC – torefikovaný uhlík, Z – zemina s přídavkem biuhlíku a aktivního uhlíku, 

NK – nevápněný kal, VK – vápněný kal. 
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6.3 Výluhy ze sorpčního materiálu 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky vodného výluhu 

připraveného podle vyhlášky č. 294/2005 Sb.  

Z porovnání výsledků uvedených v tabulkách je zřejmé, že biouhlík 

připravený torefakcí trav při teplotě 200°C obsahuje ve výluhu jak významné 

biogenní prvky (N, P, K), tak i sloučeniny, které nebudou mít pozitivní vliv (vysoký 

obsah rozpuštěných látek, chloridy a částečně sírany). V tabulce číslo 8 jsou 

uvedeny výsledky vodného výluhu z torefakce prováděné na pilotním zařízení 

firmy ANDRITZ v rakouském Grazu. Výsledky vyluhovacích testů jsou v tomto 

případě, velmi pozitivní. Do ekosystému nebudou dodávány látky, které jej mohou 

negativně ovlivňovat, ale nebudou dotovány ani živinami. Tento biouhlík bude mít 

funkci sorbentu. Podobné vlastnosti má i biouhlík vyrobený pyrolýzou dřevních 

pelet. Tyto materiály již z hlediska časového nebyly v bakalářské práci dále 

testovány, ale budou využity v rámci řešení magisterské práce. Srovnání 

s aktivním uhlíkem firmy MERCK prokázalo, že z aktivního uhlíku se významně 

nevyluhují žádné ionty, vyšší obsah rozpuštěných látek ve výluhu je dán velmi 

jemnozrnným materiálem aktivního uhlíku, který přechází přes membránové filtry 

(viz obrázek č. 5).       

     

Tabulka 7: Výluh z torefakčního uhlíku - tráva 

  pH vodivost R.L. Cl
-
 NO2

-
 NO3

-
 NH4 PO4

-
  SO4

-
  N celk.  P  K 

    mS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l 

1 
hodina 4,79 4,55 4570 247,95 1,177 8,00 7,25 461,25 642,95  

   
52,10     323,00  941,84 

24 
hodin 4,48 5,43 5740 263,73 1,879 8,37 12,83 586,25 801,97  

   
66,90     236,00  1105,43 

Zdroj: Vlastní úprava 

 

Tabulka 8: Výluh z torefakčního uhlíku - dřevo 

  pH vodivost R.L. Cl
-
 NO2

-
 NO3

-
 NH4 PO4

-
  SO4

-
  N celk.  P  

    S/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

1 
hodina 4,88 467,0 1436,6 1,915 1,324 0,757 0,366 7,838 15,838 6,78 1,656 

24 
hodin 4,93 570,0 2063,3 2,044 1,762 0,775 0,396 11,703 20,213 7,47 3,783 

Zdroj: Vlastní úprava 
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Tabulka 9: Výluh z pyrolýzního uhlíku – biomasa, dřevní pelety (smrk)  

  pH vodivost R.L. Cl
-
 NO2

-
 NO3

-
 NH4 PO4

-
  SO4

-
  N celk.  P  

    S/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

1 
hodina 7,20 145,6 360,0 1,39 0,000 0,631 0,520 1,142 3,272 6,20 0,389 

24 
hodin 7,18 189,7 416,6 1,41 0,000 0,632 0,527 1,301 3,290 6,36 0,423 

Zdroj: Vlastní úprava 

 

Tabulka 10: Výluh z aktivního uhlí firmy MERCK 

  pH vodivost R.L. Cl
-
 NO2

-
 NO3

-
 NH4 PO4

-
  SO4

-
  N celk.  P  

    S/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

1 
hodina 10,40 1230,0 906,6 10,154 0,004 0,691 0,130 1,185 3,016 8,86 0,204 

24 
hodin 10,25 1264,0 976,6 10,894 0,006 0,705 0,165 1,266 3,153 8,92 0,222 

Zdroj: Vlastní úprava 
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7 Diskuze a závěr 

Dle získaných výsledků lze říci, že vápněný kal bez přídavku biohlíku 

obsahuje ve výluhu největší množství rozpuštěných látek, což pravděpodobně 

souvisí s uvolňováním rozpustných humátů. Pro všechny přídavky biouhlíku 

z torefakce se potvrdilo, že s rostoucím množstvím přidaného biohlíku klesá 

množství uvolněných rozpuštěných látek. Stejná situace nastala u aktivního uhlíku 

firmy MERCK, kdy rostoucí přídavek aktivního uhlíku snižuje obsah rozpuštěných 

látek ve vodném výluhu. Vliv časové závislosti vyluhování je u jednotlivých matric 

proměnlivý.  

Množství přídavku torefakčního a aktivního uhlíku snižují vyluhování 

dusíku z vápněného kalu. Se vzrůstající dobou vyluhování vzrůstá koncentrace 

dusíku ve výluhu. Podobné výsledky byly zjištěny i pro nevápněný kal. U vzorku 

zeminy z lokality Rybí se prokázalo, že rostoucí dávka torefakčního uhlíku zvyšuje 

množství dusíku, který přechází do výluhu. Tyto výsledky jsou způsobeny 

obsahem dusíku v torefikovaném uhlíku z trav, který byl stanoven elementární 

analýzou.  

Obsah celkového fosforu, stanovený ve vodném výluhu vápněného  

a nevápněného kalu, se značně liší. Vodný výluh z nevápněného kalu obsahuje 

přibližně dvojnásobně vyšší koncentrace fosforu než vápněný kal, což 

pravděpodobně souvisí s nižší rozpustností fosforu v alkalickém prostředí. U kalu 

byla ve všech případech prokázaná nejvyšší vyluhovatelnost fosforu po čtrnácti 

dnech loužení. K významnému snížení došlo při přídavku 25 % aktivního uhlíku. 

Množství amonných iontů ve vzorcích postupně podle přídavku biouhlíku klesalo. 

Z výsledků je zřejmé, že torefakční a aktivní uhlík významně ovlivňují koncentrace 

amonných iontů ve vodném výluhu. 

Rostoucí přídavek aktivního uhlíku významně snižuje obsah dusičnanů  

ve vodném výluhu, jak u vápněného kalu, tak u nevápněného kalu ze 110 µg/g  

na 40 µg/g. Přídavek torefakčního uhlíku již neposkytuje tak jednoznačné 

výsledky. Problémová je již také i vyšší vstupní koncentrace dusičnanů ve vodném 

výluhu vápněného i nevápněného kalu bez přídavku biouhlíku. Výsledky jsou 
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pravděpodobně ovlivněny stárnutím kalu, u kterého byly vyluhovací testy 

nasazeny až o měsíc později.  

U vzorků, které byly předmětem této práce, se prokázalo, že menší 

množství přidaného torefakčního a aktivního uhlíku výrazně neovlivnilo přítomnost 

mědi. U většího přídavku biouhlíku se množství mědi snížilo ve všech sledovaných 

vzorcích na minimum.  

Z výsledných hodnot vyplývá, že koncentrace zinku ve vodném výluhu  

po přídavku torefakčního uhlíku klesá. U vápněného kalu je biouhlík z torefakce  

i aktivní uhlík přibližně stejně efektivní při odstraňování zinku z vodného výluhu.  

Výsledky vyluhovacích testů vodného výluhu z torefakce prováděné  

na pilotním zařízení firmy ANDRITZ v rakouském Grazu jsou v tomto případě, 

velmi pozitivní. Do ekosystému nebudou dodávány látky, které jej mohou 

negativně ovlivňovat, ale nebudou dotovány ani živinami. Podobné vlastnosti má  

i biouhlík vyrobený pyrolýzou dřevních pelet.  

Cílem této práce bylo posouzení vlivu přídavku biouhlíku na uvolňování 

živin a snížení mobility těžkých kovů. Po přídavku biouhlíku do kalu klesalo 

množství vylouženého celkového dusíku. Přídavek biouhlíku k zemině zvýšil 

hodnoty TOC ve vodném výluhu. Obsah celkového fosforu a amonných iontů  

ve vodném výluhu se snižoval s dávkou biouhlíku. Mobilita těžkých kovů, mědi  

a zinku klesala při vyšším přídavku biouhlíku. 

Biouhlík prokazatelně ovlivňuje schopnost vyluhování živin a rizikových 

prvků. Biouhlík mohu doporučit k aplikaci v rámci sanačních technologií  

a dekontaminaci zemin. V případě aplikace na zemědělských půdách je pro 

doporučení biouhlíku klíčové jeho chemické složení a schopnost uvolňování látek 

z vlastního biouhlíku do prostředí. Proto velmi vítám aktivitu IBI v USA, kteří 

zavádějí kvalitativní kritéria pro biouhlík. 
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