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Abstrakt 

Dizertačná práca je zameraná jednak na identifikáciu vhodných podmienok pre získanie 
torefikovaného uhlíka z 9 druhov energetických travín a zároveň na overenie možností 
zlepšenia pôdnych vlastností (riadené uvoľňovanie živín a obmedzenie migrácie ťažkých 
kovov) prostredníctvom vytvoreného torefikovaného uhlíka.  

Biomasa – energetické traviny, boli pre výskum vybrané z dôvodu momentálnej situácie, 
kedy dochádza v dôsledku poklesu chovných zvierat k nadprodukcii trávy/sena a pre daný 
materiál je potrebné nájsť vhodné využitie. Keďže v súčasnosti je veľmi populárne sledovanie 
účinkov biouhlíka na pôdne vlastnosti, ktorý je vytvorený z rôznych druhov biomasy rôznymi 
spôsobmi, zvolila som pre spracovanie trávnej biomasy proces torefakcie. Energetické traviny 
boli pre účely sledovania ich vlastností odobrané z výskumnej stanice Oseva Pro, Zubří.  

Tvorba torefikovaného uhlíka z travín, ako aj predúprava materiálu, prebehla v laboratóriách 
IGI, VŠB – TU Ostrava. Časť dizertačnej práce bola zameraná na sledovanie parametrov 
biomasy pred a po vylúhovaní, kde cieľom bolo zistiť efektívnosť úpravy biomasy pred jej 
samotnou aplikáciou do pôdy. Vzorky boli podrobené elementárnej analýze, RTG- 
fluorescencii, RTG- difrakcii, ktorými sa zistilo ich chemické a mineralogické zloženie. 
Následne boli porovnávané vlastnosti biomasy pred a po procese torefakcie. Hodnoty 
namerané u torefikovaného uhlíka z travín boli porovnávané so štandardmi IBI – Biochar, na 
základe čoho je možné určiť vhodnosť/nevhodnosť aplikácie výsledného torefikovaného 
produktu do pôdy. Z výsledkov je ale možné konštatovať, že v dôsledku viac ako dvadsať- 
násobného prekročenia limitu pre dioxíny a furany v torefikovanom uhlíku z travín, nie je 
možné, podľa štandardov IBI, aplikovať tento uhlíkatý materiál do pôdy.  

V práci sú taktiež výsledky TGA analýz slúžiace pre identifikáciu energetických parametrov 
torefikovanej biomasy.  

Taktiež bola sledovaná vylúhovateľnosť živín a stopových prvkov a sorpčná schopnosť 
torefikovaného uhlíka z travín v dvoch matriciach: pôde a kaloch (vo vápnenej a nevápnenej 
forme). Pre výskumné účely boli štyri druhy kalov dodané z Ústrednej čistiarne odpadových 
vôd spoločnosti OVAK a.s. (ostravské vodárny a kanalizace) z Ostravy – Přívoza. Použitá 
pôda bola odobraná z oblasti Rybí pri Novom Jičíne, ktorá je známa veľmi hojným výskytom 
hornín tešinitovej asociácie. Pre porovnanie vlastností torefikovaného uhlíka z travín slúžili 
vzorky torefikovaného uhlíka z dreva od firmy Andritz, pyrolýzneho uhlíka z MPA Burgau, 
aktívneho uhlia od firmy MERCK a tiež pyrolýzny uhlík z dreva vyrobený pyrolýznou 
jednotkou centra ENET, VŠB-TU Ostrava. Z výsledkov vyplýva, že všetky uhlíkaté materiály 
dosahujú účinnosť záchytu (sorpcie) vyššiu než 80 % u Cu a Zn. V prípade Zn bola 
preukázaná vo všetkých prípadoch vyššia účinnosť sorpcie pre nevápnený kal. U Cu sa táto 
závislosť nevyskytuje. Najvyššiu účinnosť odstránenia rozpustených látok vykazuje aktívne 
uhlie MERCK, pyrolýzny uhlík z Burgau je nepoužiteľný, pretože do výluhu dodáva chloridy 
a sírany, čím dochádza k zasoľovaniu pôd. Torefikovaný uhlík získaný torefakciou dreva 
(Andritz) má lepšiu sorpčnú schopnosť pre rozpustené látky než torefikovaný uhlík získaný 
pyrolýzou travín (vylúhovanie DOC a chloridov). 



 

Z  výsledkov získaných použitím jedného kalu a rôznych druhov sorbentov vrátane aktívneho 
uhlia firmy MERCK nie je možné preukázať, že prídavok týchto sorbentov do kalov 
významným spôsobom ovplyvňuje distribúciu a riadené uvoľňovanie živín. Môže to byť 
spôsobené relatívne vysokými koncentráciami u Ncelk, DOC aj Pcelk, ktoré sú z kalu 
uvoľňované.  

Pre overenie sorpčných vlastností sledovaných uhlíkatých sorbentov odporúčam, aby boli 
výsledky tejto práce doplnené o sorpčné krivky pre živiny a DOC, prípadne ťažké kovy. 
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Summary 

This thesis is focused on the identification of suitable conditions for the torrefied carbon 
obtention from nine kinds of energy grasses. Thesis deals also with the possibilities of soil 
properties improving (controlled release of nutrients and limitation of heavy metals migration) 
by produced torrefied carbon (biochar). 

The biomass – energy grasses were chosen for the research because of the current agricultural 
situation. Nowadays the amount of breeding animals decreases, thus it leads to the grass/hay 
overproduction. It is necessary to find a suitable utilization for this material. The biochar topic 
became very popular in last few years, especially the effects of biochar made from various 
types of biomass on soil properties improvement. Because of this I have chosen the 
torrefaction process for grass utilization. Energy grasses for the thesis experimental part were 
obtained from the research station Oseva Pro, Zubří. 

Production of torrefied carbon from energy grasses, as well as the material pretreatment and 
analyses, was carried out in the laboratories of IGI (Institute of Geological Engineering), VSB 
– TU Ostrava. One part of the dissertation thesis was focused on the leaching behavior of the 
biomass used for the further experiments, where the aim was to determine the effectiveness of 
biomass treatment prior to its actual application to the soil. The samples were subjected to 
elemental analysis, RTG – fluorescence and RTG – diffraction to find the chemical and 
mineralogical composition. Consequently, the biomass properties before and after the 
torrefaction process were compared. Torrefied grass parameters were compared with IBI 
Biochar Standars, to determine the suitability / unsuitability of the resulting torrefied product 
application into the soil. It can be concluded, that torrefied grasses used in this thesis don’t 
meet the criteria of IBI Biochar Standards. The limits for dioxins and furans are exceeded 
more than twenty times. Because of this fact it is not possible to apply torrefied grasses to the 
soil. 

In the thesis, there are also mentioned the TGA analysis results for the identification of the 
material energy parameters.  

Second part of the thesis is focused on the leaching behavior of nutrients and trace elements 
and sorption ability of torrefied grass in the two matrices: soil and sewage sludge (in form of 
limed and lime-free sewage sludge). For the research purposes there were used four types of 
sewage sludges supplied from the Central Waste Water Treatment Plant OVAK a.s., Ostrava 
– Přívoz. The soil was collected from the Rybí area in Nový Jičín district. The results of the 
torrefied grass properties were compared to the samples of torrefied wood from Andritz, 
pyrolysis carbon from MPA Burgau, activated carbon from MERCK Company and pyrolysis 
carbon from wood produced by the pilot-scale pyrolysis unit of ENET Center, VSB – TU 
Ostrava.  

The results showed that all carbonaceous materials achieve more than 80 % collection 
efficiency (sorption) for Cu and Zn. In the case of Zn there was proved higher sorption 
efficiency for lime-free sewage sludge with all types of carbonaceous materials. For Cu, this 
dependence was not detected. The highest removal efficiency of dissolved solids was 



 

observed for a charcoal MERCK. The pyrolysis carbon from MPA Burgau is unusable for this 
purpose, because of the chlorides and sulfates extraction which leads to the soil salinization. 
Torrefied wood from Andritz showed better sorption ability for soluble matter than torrefied 
grass (leaching of DOC and chloride). 

From the results obtained using a single sludge and various kinds of sorbents, including 
activated carbon MERCK, it is not possible to demonstrate that the addition of these sorbents 
in the sewage sludge significantly affects the nutrition distribution and controlled release. This 
may be caused due to relatively high concentrations of the Ntot, Ptot and DOC, which are 
released from the sewage sludge. 

For the observed carbon sorbents sorption properties verification, it is recommended to make 
the sorption curves for nutrients, DOC and heavy metals in further research. 

 

Keywords: biochar, torrefaction, biomass, energy grasses, pyrolysis 
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1 Úvod a cieľ práce 

Trvalé trávne porasty pokrývajú 974 tisíc ha, tj. podľa pozemkovej knihy 22,8 % 
poľnohospodárskej pôdy v ČR. Podľa údajov Českého štatistického úradu bolo v roku 2007 
poľnohospodársky obhospodarovaných 932 tisíc ha s priemerným zberom 2,98 t sena z 1 ha. 
Znížením počtu chovných hospodárskych zvierat dochádza k nadprodukcii trávy/sena 
z trvalých trávnych porastov, pre ktoré je nutné nájsť správnu technológiu obhospodarovania 
a využitia. Jednou z možností je využitie trávnej biomasy pre energetické účely alebo k jej 
aplikácii do pôdy za účelom zlepšenia jej vlastností. 

Energia vytvorená z biomasy je v súčasnosti vyhľadávaná ako hlavný zdroj alternatívnej 
energie. V tomto kontexte je biomasa definovaná ako nefosílna organická hmota biologického 
pôvodu. Je alternatívnym zdrojom energie, ktorého udržateľnosť závisí na rýchlosti spotreby 
počas produkcie.  

Hlavnými výhodami využitia biomasy ako paliva je to, že uhlík je neutrálnym zdrojom 
energie. To znamená, že každé pridanie CO2 do atmosféry počas procesu spaľovania biomasy 
je kompenzované novým rastom biomasy (Basu P., 2010), ktoré pohlcuje rovnaké množstvo 
CO2. Zároveň je energia biomasy nepriamym prostriedkom využitia slnečnej energie, keďže 
sa prostredníctvom fotosyntézy dostáva do biomasy 5 až 8-krát viac energie, než je naša 
energetická spotreba (Prins M., 2006). Ako náhrada za fosílne palivá je biomasa jedným 
z najviac ekologicky nezávadných a zároveň cenovo dostupných zdrojov energie, ktoré je 
možné distribuovať. Vďaka tomu je jedným z kľúčových prostriedkov pre zabezpečenie 
dodávok energie v mnohých krajinách. 

Topenie palivom vytvoreným z biomasy je celosvetovo najstaršou a zároveň najlepšie 
stanovenou formou poskytnutia energie, ktorá bola neoddeliteľne spojená s rozvojom ľudstva. 
Jedným z procesov, ktorým je možné biomasu konvertovať na palivo, je torefakcia. 
Produktom tohto procesu je biouhlík, ktorým sa označuje tuhý uhlíkatý zvyšok produkovaný 
za účelom aplikácie do pôdy v zmysle vylepšenia pôdnej produktivity, zásoby uhlíka alebo 
filtrácie či perkolácie pôdnej vody (Lehmann, J. and Joseph, S., 2009). Keďže povrchová 
plocha uhlíkatého materiálu je vysoká, je možné daný materiál použiť ako filter, katalyzátor či 
adsorbent.  

Biomasa je však zložitým zdrojom energie z pohľadu riadenia logistiky, zahrňujúc 
manipuláciu so surovou biomasou, prepravu, skladovanie a predúpravu či vylepšenie rastlín 
ako kŕmneho materiálu. Najnáročnejšími vlastnosťami sú nízka energetická hustota 
s  výhrevnosťou (LHV) iba 10-17 MJ/kg a hydrofilné vlastnosti, vďaka ktorým je biomasa 
náchylnejšia k biodegradácii. Navyše kvôli mazľavej vláknitej štruktúre je zložité nie len 
drvenie biomasy, ale aj pohyb substrátu. Taktiež konvenčná tepelná úprava biomasy 
heterogénneho zloženia, ktorej výsledkom je konzistentný produkt, je náročná. Samotný 
proces spaľovania biopaliva však nemá len klady, ale aj zápory. Jednou z nevýhod je 
uvoľňovanie emisií PM10, ktoré sú tvorené anorganickými soľami. Ďalšou nevýhodou je 
tvorba inkrustov a usadenín na stenách kotlov, ktoré sú dôsledkom chemickej reakcie alkálií 
(obsiahnutých v trávnej biomase) a okolitého prostredia (Volfová M., 2012).  
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Preto každá predúprava biomasy musí konvertovať biomasu na homogénny produkt 
s vysokou energetickou hustotou, s vhodnými logistickými a úžitkovými vlastnosťami. 
Taktiež je potrebné zaoberať sa zložitými vlastnosťami biomasy v zdroji, umožniť prepojenie 
dostupnosti a konečného využitia v určitej miere, čase a na určitom mieste. Predúprava 
biomasy sa musí taktiež spojiť s existujúcou logistickou infraštruktúrou (uhlie, olej, plyn) 
a umožniť konvenčné systémy pre obchodovanie s ostatnými druhmi palív. 

V závislosti na obsahu vody v biomase sa volia spôsoby predúpravy biomasy. Pokiaľ je obsah 
vlhkosti v biomase nad 50 %, jedná sa o vlhkú biomasu, ktorú je možné následne upravovať 
anaeróbnou digesciou alebo hydrotermálnym spracovaním. Ak však vlhkosť tvorí v biomase 
menej ako 50 %, jedná sa o suchú biomasu a tú je možné spracovať peletovaním, 
briketovaním, pyrolýzou/torefakciou, po ktorej je biomasa drvená a zhutňovaná na pelety 
alebo brikety. 

V tejto práci sa budem zameriavať na spracovávanie suchej biomasy tepelným procesom, 
pričom výsledným produktom bude biouhlík (biochar) (Lehmann, J. and Joseph, S., 2009). 
Biouhlík je definovaný ako produkt s vysokým obsahom uhlíka vytvorený zahrievaním 
biomasy v uzavretom priestore za malého alebo žiadneho prístupu vzduchu. Pri hodnotení 
vlastností biouhlíka využijem informácie o požiadavkách na kvalitu biouhlíka daných IBI 
Biochar certifikátom (IBI), ktorý stanovuje kritické koncentrácie stopových prvkov, 
majoritných prvkov C, H, N a organických mikropolutantov. Pre porovnanie vlastností 
biouhlíka budú použité komerčne vyrábané aktívne uhlie firmy MERCK, a.s., pyrolýzny uhlík 
z elektrárne MPA Burgau (pyrolýzna elektráreň využívajúca odpady, Nemecko) a 
torefikovaná drevná biomasa spoločnosti Andritz (Rakúsko). 

Cieľom práce je výskum možností uplatnenia biouhlíka pre zlepšenie pôdnych vlastností 
(obmedzenie migrácie ťažkých kovov) a riadeného uvoľňovania živín. Pre štúdium chovania 
biouhlíka boli zvolené dve matrice – pôdy a kaly z čistenia odpadových vôd, pre ktoré je 
typická vyššia koncentrácia živín, ale aj ťažkých kovov. Pre dosiahnutie cieľa bolo nutné 
získať informácie o: 

• Vlastnostiach torefikovaného uhlíka a ich zmenách počas technológie prípravy.  

• Porovnaní vlastností s ostatnými sorbentami na báze uhlíkatých materiálov (pyrolýzny 
uhlík, torefakčný uhlík a aktívne uhlie) a sledovaní ich účinnosti pri aplikácii do pôd 
a kalov z ČOV.  
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2 Metodika spracovania práce 

Pre dosiahnutie cieľov dizertačnej práce som zvolila nasledujúci postup: 

1. Výskum základných chemických vlastností travín a ich zmien počas vegetačného 
obdobia.   

2. Vlastná príprava biouhlíka torefakciou energetických travín. 
3. Sledovanie parametrov biouhlíka podľa požiadaviek na kvalitu určených 

certifikátom EBC (European Biochar Certificate) vydaným Európskou nadáciou 
(European Bioachar Foundation) a porovnanie sorpčných vlastností biouhlíka 
(produktu torefakcie z dvoch rôznych vstupných surovín: energetických travín 
a dreva) s pyrolýznym uhlíkom z komunálneho odpadu elektrárne MPA Burgau a 
s komerčne predávaným aktívnym uhlím značky MERCK.  

4. Charakteristika energetických parametrov biouhlíka z torefakcie energetických 
travín. 

5. Posúdenie vylúhovania biouhlíka travín a drevnej biomasy vo vodnom prostredí 
a porovnanie s aktívnym uhlím firmy MERCK a pyrolýznym uhlíkom elektrárne 
MPA Burgau. Zameranie na prvky C, N, P, K, Cu a ióny (NO3)

-, (NO2)
-, (NH4)

+ a 
(PO4)

-. 
6. Vplyv rôzneho množstva prídavku biouhlíka do pôd s vyšším obsahom rizikových 

prvkov a sledovanie ich vylúhovateľnosti vo vodnom prostredí. Použitá pôda bola 
pre experimenty vybraná z dôvodu jej vyššieho obsahu rizikových prvkov, ktorý je 
spôsobený vyššími obsahmi prvkov v podložných horninách (pikrit – tešinit). 

7. Vplyv rôzneho množstva prídavku biouhlíka z torefakcie travín a drevnej biomasy, 
pyrolýzneho uhlíka a aktívneho uhlia na sledovanie prístupnosti živín pre kaly 
z čistenia odpadových vôd. 

8. Posúdenie vlastností biouhlíka a jeho optimálnej dávky z hľadiska možnosti jeho 
aplikácie do pôdy a kalov z ČOV.  
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3 Majoritné zložky biomasy a ich chovanie pri tepelných 
procesoch 

Biomasa je definovaná ako akýkoľvek uhľovodíkový materiál, ktorý je zložený hlavne 
z uhlíka, vodíka, kyslíka a dusíka, v malom množstve je v biomase obsiahnutá aj síra (Erol M. 
et al., 2010).  

Rastlinná biomasa, taktiež známa pod pojmom fytomasa, je zložená hlavne z celulózy, 
hemicelulózy a lignínu  (Órfão J. J. M. et al., 1998). Hlavné zložky biomasy sú zodpovedné 
za jej štruktúrnu pevnosť. Biomasa však okrem týchto základných zložiek obsahuje vodu 
(vlhkosť), minerálnu zložku a menšie množstvo prchavých látok (akými sú napr. terpény, 
mastné kyseliny, oleje, živice). Všetky anorganické látky biomasy sú označované pojmom 
popoloviny. Percentuálne vyjadrenie popolovín v drevnej a rastlinnej biomase je rôzne. Zatiaľ 
čo u dreva je obsah popolovín pod 1%, rastlinná biomasa ich obsahuje do 15% (Diaz G., 
2006). Na nasledujúcom obrázku č. 1 je zobrazené zloženie lignocelulóznej biomasy. 
Lignocelulóza – trojdimenzionálna polymérová zložka, ktorá je tvorená rastlinami a je ich 
štruktúrnym materiálom, pozostávajúca z celulózy, hemicelulózy a lignínu, vyskytujúcich sa 
v rôznych pomeroch (DoKyoung L. et al., 2007). 

 

Vysvetlivky: Ostatnými zložkami je myslený obsah popolovín (obsahujúcich Si, Al, Ca, Mg, K a Na) a extrahovateľné látky, akými sú tuky, 
nasýtené mastné kyseliny, fenoly, fytosteroly atd.  

Obrázok č. 1: Všeobecné zastúpenie majoritných zložiek v lignocelulóznej biomase (DoKyoung L. et al., 2007) 

V nasledujúcej tabuľke č. 1 je zobrazený charakteristický obsah majoritných zložiek pre rôzne 
typy biomasy. 

Tabuľka 1: Obsahy majoritných zložiek vo vybraných druhoch biomasy (McKendry P., 2001) 

 

Celulóza  30-35%

Hemicelulóza 20-40%

Lignín 15-25%

Ostatné látky 5-35%

Biomasa Lignín [%] Celulóza [%] Hemicelulóza [%] 

Drevo ihličnanov 27 - 30 35 - 40 25 - 30 

Drevo listnatých stromov 20 - 25 45 - 50 20 - 25 

Pšeničná slama 15 - 20 33 - 40 20 - 25 

Proso 5 - 20 30 - 50 10 - 40 
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3.1 Celulóza 

V prírode je prevládajúcou organickou zložkou celulóza (chemický vzorec viď. obrázok č. 2), 
ktorá tvorí do 50% suchej biomasy. (Chen W. and Kuo P., 2011). Z chemického hľadiska je 
to lineárny polysacharid tvorený z opakovaných β-(1,4)-glykosidických väzieb d-
glukopyranóznych jednotiek. Celulóza z rôznych typov biomás je chemicky nerozoznateľná 
až na jej stupeň polymerizácie (DP), ktorý môže byť v rozsahu od 500 do 10 000 v závislosti 
na type biomasy. Silná vodíková väzba medzi priamymi reťazcami tvorí kryštalickú štruktúru 
celulózy, vďaka čomu je pri použití bežných chemických činidiel vysoko odolná voči 
rozpúšťaniu a hydrolýze.  

 

Obrázok č. 2: Chemický vzorec celulózy (internet 1) 

Rozklad celulózy počas procesu torefakcie nastáva až pri vyšších teplotách torefakcie, avšak 
stupeň rozkladu nie je tak vysoký ako u hemicelulózy. 

3.2 Hemicelulóza 

Hemicelulóza má amorfnú štruktúru a rozvetvený polymérny reťazec. Tvoria ju krátke 
reťazce glukózy a iných molekúl cukru (C5H8O4)n, akými je napríklad xylóza, manóza, 
galaktóza a arabinóza, ktoré sú matricovými látkami medzi celulóznymi mikrofibrilami. 
Najviac sa vyskytujúcou monomérnou jednotkou v hemicelulóze je xylán (Diaz G., 2006). Na 
rozdiel od celulózy, zloženie hemicelulózy a lignínu je heterogénne a môže sa výrazne líšiť 
v rôznych druhoch biomasy. 

Počas torefakcie biomasy je práve hemicelulóza tou z hlavných zložiek biomasy, ktorá 
v tepelnom rozhraní od 225-300 °C najviac podlieha degradácii. Hoci je hemicelulóza 
primárne zodpovedná za rozklad biomasy, jej percentuálnym zastúpením v biomase 
nemôžeme predvídať stupeň rozkladu pri torefakcii rôznych druhov biomasy. Je to 
zapríčinené  čiastočne rozdielnym zložením polysacharidov, ktoré tvoria hemicelulózu 
rôznych druhov biomasy (Prins M. et al., 2006). 

Kinetika torefakcie v teplotnom rozhraní od 230 – 300 °C môže byť popísaná dvojkrokovým 
mechanizmom. Prvý krok je oveľa rýchlejší ako krok druhý, preto môžu byť tieto kroky 
zaznamenané v čase. V prvom kroku ide o rozklad hemicelulózy, zatiaľ čo druhý krok je 
reprezentovaný rozkladom celulózy. Výnos tuhých látok v prvom kroku je vyšší ako 
v druhom kroku. V prvom kroku dosahujú výnosy 70 – 88% (klesá so vzrastajúcou teplotou), 
pričom v druhom kroku 41%. Príčinou toho môže byť nižší obsah xylánu (reaktívnej zložky 
v hemicelulóznej frakcii) ako celulózy. Zloženie tuhého produktu je ale veľmi odlišné od 
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pyrolýzneho uhlíka, ktorý k svojej tvorbe požaduje oveľa vyššiu teplotu (Reed B. T. and Gaur 
S., 2009).  

Hemicelulóza je nízko-teplotná prchavá zlúčenina. Pri nízkej zahrievacej teplote sa jej tepelná 
degradácia začína pod teplotou 200 °C a pri 350 °C väčšina hemicelulózy podlieha 
vyparovaniu. (Reed B. T. and Gaur S., 2009). 

Pri približne 200 °C, hemicelulóza podlieha rapídnemu rozkladu, produkuje škálu 
anhydrocukrov, ľahkých prchavých organických zlúčenín, vodnú paru, CO2 a CO a tuhý 
uhlíkatý zvyšok. Anhydrocukry sa v demineralizovaných vzorkách (bez popolovín) pri 
atmosférickom tlaku menia na pary s malým alebo žiadnym obsahom tuhého uhlíkatého 
zvyšku práve kvôli chýbajúcim katalytickému činidlu minerálnej látky, avšak v prítomnosti 
popolovín sa rapídne rozkladajú na pevnú časť pevného uhlíkatého zvyšku (5 – 10%). 
V teplotnom rozmedzí medzi 120 – 180 °C sa z hemicelulózy produkuje uhlíkatý zvyšok, 
H2O a CO2. (Reed B. T. and Gaur S., 2009). 

Hounimer a Patai (1967) zistili, že na tvorbe CO a CO2 sa v teplotnom rozmedzí 175 – 275 °C 
podieľa hlavne hemicelulóza. (Reed B. T. and Gaur S., 2009) 

3.3 Lignín 

Lignín je biopolymér, ktorý obsahuje komplexnú sieť viazaných reťazcov aromaticko-
alifatických makromolekúl (fenylpropánových). Niektoré z nich zabraňujú absorpcii vody cez 
bunkové steny, vďaka čomu má lignín hydrofóbnu funkciu v rastlinných bunkách a spevňuje 
celulózne molekuly v bunkovej stene. Štruktúra a chemické zloženie lignínu je určené typom 
a vekom rastliny, z ktorej je lignín izolovaný (Singh R. et al., 2005). To vysvetľuje, prečo má 
každý druh rastliny svoj vlastný lignín (protolignín), ktorý sa od ostatných líši chemickou 
štruktúrou. 
 
V porovnaní s celulózou a hemicelulózou je lignín zložkou biomasy, ktorá sa rozkladá 
najzložitejšie (Reed B. T. and Gaur S., 2009). Rozklad lignínu zvyčajne nastane pri vyšších 
konečných teplotách procesu torefakcie, ale podobne ako je to u celulózy, stupeň rozkladu 
lignínu v porovnaní so stupňom rozkladu hemicelulózy, je nižší. Lignín tvorí približne 30 % 
hmotnosti biomasy, ktorej dodáva štruktúrnu pevnosť. Zvyčajne je koncentrovaný medzi 
bunkami, kde sa nachádza počas lignifikačného procesu. Lignifikácia buniek sa vyznačuje 
ukončením životných funkcií bunky, a preto je považovaná za nezvratný konečný produkt. 
Chemická štruktúra lignínu je prirodzene aromatická. V makromolekule lignínu sú 
monomérne jednotky fenylpropánu viazané s éterovými  väzbami a väzbami uhlík- uhlík. 
Uhlíkové väzby poskytujú molekule lignínu vysokú odolnosť voči chemickému rozkladu. 
Počas tepelného rozkladu alebo iných degradačných procesov, sa lignín nerozkladá na 
monoméry. Väčšinou je to spôsobené fenylpropánovými jednotkami naviazanými na väzby 
uhlík- uhlík (Reed B. T. and Gaur S., 2009).  
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3.4 Termický rozklad majoritných zložiek biomasy 

 
Rozklad lignínu je dôležitý, keďže práve lignín sa účastní tvorby pyrolýzneho uhlíka 
a uvoľňuje veľké frakcie prchavých látok, ktoré vytvárajú dechty. Produkty tvorené počas 
tepelného rozkladu lignínu závisia od vlastností vstupného materiálu. Poznaním vlastností 
vstupného materiálu biomasy je možné spoľahlivo odhadnúť reaktívnosť pyrolýzneho uhlíka, 
pretože lignín je hlavným zdrojom pyrolýzneho uhlíka. (Reed B. T. and Gaur S., 2009). 

V teplotnom rozmedzí 240-380 °C podlieha lignín devolatilizácii, pričom je uvoľňovaná škála 
plynov a kondenzačných kvapalín. (Reed B. T. and Gaur S., 2009). 

Počas torefakcie sa so vzrastajúcou teplotou jednotlivé polyméry správajú rozdielne. Tieto 
polyméry podliehajú mnohými reakciami a sledmi degradácií, avšak reakcie doposiaľ nie sú 
úplne známe.  
 
Na nasledujúcich obrázkoch č. 3, 4 a 5 sú zobrazené termogramy celulózy, hemicelulózy 
a lignínu, ktoré vykresľujú ich rozklad počas termickej premeny. 

 
Obrázok č. 3: Neizotermický termogram pyrolyzovanej celulózy v inertnej atmosfére (prekreslené z Reed B. T. 

and Gaur S., 2009) 
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Obrázok č. 4: Neizotermický termogram pyrolyzovanej hemicelulózy v inertnej atmosfére (prekreslené z Reed B. 

T. and Gaur S., 2009) 

 
Obrázok č. 5: Termogram pyrolyzovaného Kraft lignínu v inertnej atmosfére (prekreslené z Reed B. T. and 

Gaur S., 2009) 
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4 Technológie prípravy uhlíkatých materiálov 

Spôsob prípravy a použitá vstupná surovina majú veľký vplyv na vlastnosti vzniknutého 
uhlíkatého materiálu (Acikalinn K. F. et al., 2011; Ringer M. et al., 2006; Dhungana A., 2011, 
Lehmann J. and Joseph S., 2009). Suroviny ovplyvňujú nie len obsah popolovín v biouhlíku 
a pyrolýznom uhlíku (Bellais M., 2007; Mitchell D. and Gallagher, T., 2010), ale aj ich 
vlastnosti (veľkosť častíc – merný povrch a tým aj sorpčné parametre) (Harder M. et al., 
2007; Di Blasi C., 2008). Teplota technologického procesu ovplyvňuje prítomnosť niektorých 
organických mikropolutantov a rozklad prirodzenej organickej zložky v biomase. 

Pre výrobu uhlíkatých materiálov, konkrétne biouhlíka, je možné využiť širokú škálu 
vstupných surovín a tepelných degradačných procesov, akými je napr. hydrotermálna 
konverzia, torefakcia, pomalá pyrolýza, rýchla pyrolýza, splyňovanie apod. (Lehmann J. and 
Joseph S., 2009). 

4.1 Pyrolýza biomasy 

Pyrolýza je fyzikálno – chemický dej, pri ktorom teplota pôsobiaca na vstupný materiál 
presahuje medze jeho chemickej stability. Jedná sa o termický rozklad organických zložiek 
materiálu, ku ktorému dochádza spravidla pri teplotách 400 až 700 °C, bez prístupu 
oxidačného činidla (vzduch, kyslík, atd.). Makromolekulárne zlúčeniny sa počas procesu 
štiepia a výsledkom sú nízkomolekulárne produkty a tuhý zvyšok podobný koksu (Staf M., 
2005). 

Pyrolýza tuhých materiálov, akým je napríklad biomasa, môže byť klasifikovaná ako 
heterogénna chemická reakcia. Reakčná dynamika a chemická kinetika heterogénnych 
procesov môže byť ovplyvnená troma kľúčovými dejmi (Galwey A.K. and Brown M.E, 
1998), medzi ktoré patrí roztrhnutie a redistribúcia chemických väzieb, zmena reakčnej 
geometrie a medzifázová difúzia reaktantov a produktov. 

Pri pyrolýze v teplotnom rozmedzí od 300 °C do približne 600 °C je dôležitá tvorba kvapaliny 
a rôznych dechtov, dominantná je produkcia plynov. V tomto teplotnom rozhraní je však 
tvorba biouhlíka nižšia. Pri karbonizácii uhlíka počas pyrolýzy sa odstraňuje väčšina 
pôvodného kyslíka, vodíka, dusíka a síry, pričom obsah uhlíka nad 90  % hmotnostných, je 
veľmi ľahko dosiahnuteľný (Degroot W. F. and Shafizadeh F., 1983). 

Decht produkovaný z celulózy je tvorený predovšetkým z anhydrocukru, akým je 
levoglukózan. Anhydrocukry sú produktmi tepelného rozkladu celulózy/hemicelulózy 
a lignínu. Vznikajú  ich dehydratáciou (Kuo L.-J. et al., 2011). Levoglukózan vzniká 
termickým rozkladom sacharidového podielu biomasy (celulózy) a je menej reaktívny než 
voľné radikály tvorené homolytickým štiepením väzieb (Shafizadeh F., 1982). V dôsledku 
rastúceho tepla a rýchlosti premeny materiálu pri pyrolýze môže dôjsť k vyprchaniu 
anhydrocukrov, čím sa následne zníži potenciál tvorby biouhlíka.  
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4.1.1 Pomalá pyrolýza 
Pomalá pyrolýza zahrňuje zahrievanie na menej ako 400 °C. Minimálna doba zdržania 
biomasy v reaktore je 30 min, avšak môže byť aj niekoľko hodinová. Pri pomalej pyrolýze 
dochádza k relatívne vyššiemu výnosu biouhlíka, avšak výnos bio-oleja je nižší. Ringer 
s kolektívom (2006) indikovali, že pri pomalej pyrolýze takmer 35 % vstupného uhlíka končí 
ako biouhlík, 30 % ako bio-olej a 35 % ako syntetický plyn. Všeobecne je možné povedať, že 
nižšia teplota pyrolýzy, pomalšia doba ohrevu, vyšší tlak a väčšie koncentrácie lignínu  

v substráte sú výsledkom väčšieho výnosu biouhlíka (Shafizadeh F., 1982, Demirbas A., 
2001, Antal M. J. Jr. and Gronli M., 2003).  

4.1.2 Rýchla pyrolýza 
Rýchla pyrolýza je považovaná za medzistupeň medzi konvenčnou pyrolýzou a flash 
(bleskovou) pyrolýzou. Vďaka jej krátkemu trvaniu má dôležitú úlohu nie len chemická 
reakčná kinetika, ale aj prenos tepla a hmoty. Bio-olej získaný rýchlou pyrolýzou tvorí 
približne 70 – 80% biomasy (Bridgwater A. V. et al., 1991; Demirbas A., 2001 in Ates F. and 
Erginel N., 2012).  

Pri rýchlej pyrolýze dochádza k rapídnemu (5 až 10 sekundovému) zahriatiu biomasy na 
teplotu v rozhraní medzi 400 °C a 550 °C (Shafizadeh F., 1982; Demirbas A., 2001; Antal M. 
J. Jr. and Gronli M.; 2003) a zároveň k rapídnemu ochladeniu pár (Bridgwater A. V., 2012 in 
Banks S. W. et al., 2014). Výnos a vlastnosti produktov závisia od typu a veľkosti surového 
materiálu, type reaktora (Williams and Williams, 1997 in Jamradloedluk J. and 
Lertsatitthanakorn Ch., 2014) a operačných podmienkach (teplote, tlaku, rýchlosti ohrevu, 
čase, type a množstve katalyzátora). Bolo zistené, že nárastom pyrolýznej teploty sa zvyšuje 
výnos oleja a plynov na úkor tvorby biouhlíka (Buah et al., 2007; Bilgesu et al., 2006 in 
Jamradloedluk J. and Lertsatitthanakorn Ch., 2014, Banks  S. W. et al. 2014).  

 

4.1.2.1 Technologické faktory ovplyvňujúce proces pyrolýzy 

Zmenu zloženia technologických produktov ovplyvňuje mnoho faktorov. Čo sa týka procesu 
pyrolýzy, výnos a chemické zloženie produktov závisí na vlastnostiach vstupného materiálu 
a parametroch procesu. Za typické vlastnosti vstupného materiálu je považovaná veľkosť 
častíc (Bellais M., 2007), pórovitosť, pomer fixného uhlíka k prchavým látkam, vlhkosť 
(Mitchell D. and Gallagher T., 2010), obsah majoritných zložiek (celulóza, hemicelulóza, 
lignín) a obsah popolovín (Harder M. et al., 2007, De Marco I. et al., 2007, Di Blasi C., 2008). 
Procesnými parametrami ovplyvňujúcimi proces pyrolýzy je teplota procesu, rýchlosť ohrevu, 
doba zdržania, reakčný čas, typ reaktoru, nosný plyn a množstvo katalyzátora, typ nosného 
plynu a rýchlosť prúdenia (Ringer M. et al., 2006).  Konečná teplota procesu je jednou 
z ďalších podmienok, ktoré ovplyvňujú pri procese pyrolýzy výťažnosť jednotlivých frakcií 
(plynná, kvapalná a pevná fáza) (Phan A. N. et al., 2008, Inguanzo M. et al., 2002). 
Pôsobením vysokej teploty počas dlhšej doby zdržania sa z biomasy tvorí viac plynnej zložky, 
zatiaľ čo mierna teplota a krátka doba zdržania výparov je optimálna pre tvorbu oleja 
(Bridgwater A.V., 2002). Maximalizáciu výnosu pyrolýzneho uhlíka je možné dosiahnuť 
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splnením nasledujúcich podmienok. Pomalý čas ohrevu spojený s nízkoteplotným píkom 
(teplota <400 °C), vysoký tlak (1 MPa) (taktiež za prítomnosti relatívne vysokej zahrievacej 
rýchlosti, zvyčajne 1-2 (°C/s), dlhou dobou zdržania plynnej fázy v reakčnom prostredí, 
pričom veľkosť častíc biomasy by mala byť väčšia (Di Blasi, C., 2008). Správnym 
nastavením procesných podmienok je možné maximalizovať produkty či už pevné, kvapalné 
alebo plynné, ktoré majú potenciál využitia ako paliva (Acikalinn K. F. et al., 2011). 
 

4.1.2.2 Materiál vhodný pre pyrolýzu 

 
V súčasnosti je pyrolýza celosvetovo využívaným procesom a pyrolýzne jednotky rôznych 
krajín sveta termicky rozkladajú odpady alebo pneumatiky, sú zamerané hlavne na produkciu 
paliva, chemikálií, tuhého uhlíkatého zvyšku (char), syntetického plynu a potravinových 
aditív (Martinez J. et al., 2014, Ringer M. et al., 2006, Al Chami Z. et al., 2014). 

Pyrolyzovať je vo všeobecnosti možné akýkoľvek materiál obsahujúci organickú zložku, aj 
biomasu, avšak efektívnosť procesu závisí na vlastnostiach materiálu (Juchelková 
a Raclavská, 2009).  

Pod pojmom biomasa je možné chápať v podstate všetku hmotu biologického pôvodu. 
Biomasu je možné klasifikovať nasledujúco: 

• Dendromasa (drevná biomasa) 

• Fytomasa (bylinný pôvod a poľnohospodárske plodiny) 

• Biomasa živočíšneho pôvodu 

• Biologicky rozložiteľné odpady (Juchelková a Raclavská, 2009) 

Pre zistenie základných informácií o výťažnosti jednotlivých frakcií za normovaných 
podmienok je vhodné vykonať stanovenie výťažku dechtu, plynu a koksového zvyšku pri 
nízkoteplotnej destilácii podľa ČSN ISO 647. 

Popoloviny sú nehorľavé látky, zložené väčšinou zo silikátov, karbonátov, oxidov a síranov 
(Holoubek D., 2002), ktoré sa do biomasy dostávajú poväčšine počas zberu a dopravy. 
Popoloviny v biomase majú vplyv na kvalitu paliva. 

4.2 Torefakcia 

Torefakcia je proces prebiehajúci za rovnakých podmienok ako proces pyrolýzy s výnimkou 
teploty (teplota v rozhraní 200-300 °C) (Mitchell D. and Gallagher T., 2010), počas ktorej je 
podstatná časť biomasy (hemicelulóza a celulóza) rozložená - depolymerizovaná. Tento 
proces prebieha v anoxickom prostredí, pri nízkej rýchlosti ohrevu (< 50°C/min) počas 
relatívne dlhého reakčného času (zvyčajne 1 hodina) (Girard, Shah, 1991, Lipinsky et al. 
2002, Bergman et al. 2005 in Dhungana A., 2011).  
 
Biomasa sa počas procesu čiastočne rozkladá, pričom vznikajú kondenzovateľné 
a nekondenzovateľné plyny. Výsledkom procesu torefakcie  je biouhlík (biochar), ktorý je na 
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rozhraní biomasy a charcoal, ktorý má väčšinu výhod oboch produktov (Mitchell D. and 
Gallagher T., 2010). Jedná sa o tuhý karbonizovaný produkt s vysokým obsahom uhlíka. 
Torefakcia zvyšuje energetickú hustotu biomasy a redukuje O/C a H/C pomery, takže sa 
vlastnosti torefikovanej látky približujú vlastnostiam uhlia. Proces torefakcie je možné 
vysvetliť na procese pyrolýzy. Torefakčné reakcie sú prvým a zásadným krokom rozkladných 
reakcií pyrolýzy, pričom sú podmienky procesu podobné a rýchlosť ohrevu torefakcie je 
omnoho nižšia (Dhungana A., 2011). Tento proces sa dá tiež nazvať pražením, 
vysokoteplotným sušením, pred-pyrolýzou, miernou pyrolýzou alebo miernym tepelným 
spracovaním (Mitchell D. and Gallagher T., 2010). Tento proces spracovania biomasy má 
taktiež mnoho výhod. Umožňuje odstránenie vody a prchavých látok z biomasy (Mitchell D. 
and Gallagher T., 2010). Bergman et al. (2005) popísal proces torefakcie nasledujúcimi 
piatimi krokmi: 
 

1. sušenie 
2. tvorba amorfnej fázy, mäknutie 
3. depolymerizácia a rekondenzácia 
4. obmedzená devolatilizácia a karbonizácia 
5. extenzívna devolatilizácia a karbonizácia 

 
Torefikovaná biomasa má nižšiu zápalnú teplotu, dlhšie horí,  môže byť miešaná, drvená, 
peletovaná alebo briketovaná, a preto aj efektívnejšia pri spoluspaľovaní s uhlím. Okrem toho 
torefikovaná biomasa nenasáva vlhkosť(je hydrofóbna), je lepšie skladovateľná, jednoduchšie 
sa s ňou manipuluje, je vhodná na prepravu. Hmotnosť biomasy je procesom torefakcie 
redukovaná, zatiaľ čo energetická hodnota surového materiálu stúpa (torefikovaná biomasa 
obsahuje 70 – 80% pôvodnej hmotnosti, zatiaľ čo zadržuje 80-90% pôvodnej energie 
biomasy. Nárast energetickej hustoty môže dosiahnuť aj 30 %.) (Mitchell D. and Gallagher 
T., 2010). 
 
Drevná biomasa môže byť torefikovaná s tepelnou účinnosťou 94 % a hmotnostnou 
účinnosťou 48 % (suchej masy bez popola). Pre slamu je teoretická energetická účinnosť 96 
% a hmotnostná účinnosť 65 %.  

Využitie torefikovanej biomasy v komerčnom priemysle sa stále rozvíja, napriek tomu, že 
proces torefakcie je už dlho známym. Technológie vyvinuté pre priemysel skúmajú použitie 
rôznych kombinácií teploty a doby zdržania materiálu k premene surovej biomasy na 
torefikovanú (Mitchell D. and Gallagher T., 2010).  

 

4.2.1 Vplyv zmeny technologických podmienok torefakcie na zloženie 
technologických produktov 

Výnos produktu torefakcie je všeobecne vyjadrený na množstvo sušiny (db) a bezpopolnatú 
zložku (daf). Kvalita torefakčného produktu je všeobecne definovaná dvoma produktovými 
výnosmi a energetickou hustotou. Tieto vzťahy sú vyjadrené nižšie (Dhungana A., 2011). 
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ý	 ý 	(daf) =
hmostnosť	(daf)torefikovanej	biomasy

ℎ ť	(daf)surovej	biomasy
 

 

ý	 ý 	(daf) =
Hmotnosť	(daf)produktu	torefakcie	x	Výhrevnosť	torefikovaného	produktu

Hmotnosť	(daf)surovej	biomasy	x	Výhrevnosť	surovej	biomasy
 

 

á	 	 = vyššia	výhrevnosť	produktu(daf)	(HHV) ∗	 

*Vysvetlivky: HHV – z anglického „higher heating value“- spalné teplo – množstvo tepla uvoľneného dokonalým spálením jednotkového 
množstva paliva. Od výhrevnosti sa odlišuje tým, že zahrňuje aj skupenské teplo chemickej reakcie vody, ktorá sa procesom spaľovania 
skondenzovala. 

 

4.2.1.1 Teplota 

Najväčší vplyv na proces torefakcie má práve teplota (Bridgeman T. G. et al., 2008; Pimchuai 
A. et al, 2010; Ferro D. T. et al., 2004; Repellin V. et al., 2010). Závislosť teploty na 
hmotnostný  a energetický výnos rôznych typov biomasy sledoval okrem iných Berman et al., 
(2005). V teplotnom rozhraní od 250 do 300 °C bol pozorovaný výnos drevnej biomasy: 
vŕbového dreva, rezaného dreva a použitého dreva. So zvyšujúcou sa teplotou stúpal 
hmotnostný úbytok suchej biomasy. Počas 5 min torefakcie došlo k strate hmotnosti biomasy 
o 5 % pri 220 °C, avšak pri 300 °C bol úbytok biomasy už 30%. Vyšší úbytok zaznamenala 
biomasa dreva listnatých stromov (buk), než ihličnatých stromov (smrek), keďže drevo 
listnatých stromov obsahuje vyššie percentuálne zastúpenie xylánu (Prins M. et al., 2006).  
 
Podobné chovanie, spôsobené zmenou teploty, je zaznamenané aj u energetických travín. Pri 
230 °C dochádza len k malej redukcii hmotnosti energetických travín, ktorá je nižšia než 
strata vlhkosti, ktorá nastala počas sušenia. Strata hmotnosti biomasy troch vzoriek sušiny 
(energetických travín)  dosiahla pri teplote 290 °C 27-38 % (Bridgeman T. G. et al., 2007). 
Nižšou teplotou a kratšou dobou zdržania sa získavajú dobré fyzikálne vlastnosti a relatívne 
vysokým energetickým výnosom. Pri týchto podmienkach mala zmes mäkkého dreva najvyšší 
energetický výnos (95 %), zmes tvrdého dreva (80 %), vŕba (79 %) a nakoniec eukalyptus (75 
%) (Ibrahim R. et al., 2012). 
Čím je teplota procesu vyššia, tým viac sa štiepia väzby s vyššou disociačnou energiou (Di 
Blasi C., 2008, Čížková A., 2011). Klesá množstvo R-OH skupín a vzrastá množstvo C=O 
skupín v palive (Ibrahim R. et al., 2012). 
S rastúcou konečnou teplotou procesu postupne klesá množstvo vzniknutého tuhého 
uhlikatého materiálu, až do tej doby, kým nie je rozklad ukončený. Zvýšenie teploty nad 
hranicu, kedy je rozklad ukončený, už neovplyvňuje množstvo vzniknutého tuhého uhlikatého 
materiálu (Phan A. N. et al. 2008). 
 
Energetická hustota stúpa s torefakčnou teplotou, keďže aj pomery C/H a C/O s rastúcou 
teplotou stúpajú. S rastúcim reakčným časom a stúpajúcou teplotou, percentuálne vzrastá CO 
ako nekondenzačný plynový produkt (Ferro D. T. et al., 2004). Preto energetický výnos 
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s rastúcou teplotou klesá, pričom energetická hustota stúpa, vďaka redukcii pomeru O/C pri 
vyššej teplote. 
 

4.2.1.2 Doba zdržania 

 
Doba zdržania je ďalším dôležitým parametrom, ktorý ovplyvňuje výnos torefakcie. Má 
značný efekt na dizajn torefakčnej sústavy, pretože dlhší reakčný čas nutne vyžaduje dlhší 
torefikátor. S narastajúcou dobou zdržania teda klesajú výnosy rôznych druhov biomasy ako 
napríklad ryžového lusku (Kargbo F. R. et al., 2009), dreva (Nimlos M. N. et al., 2003), brezy 
a cukrovej trstiny (Pach M. et al., 2002), pilín, arašidových škrupín a vodného hyacintu 
(Pimchuai A. et al., 2010). Avšak efekt reakčného času sa postupne eventuálne zmenšuje. 
 
Pre priemyselné využitie je dôležité vedieť minimálnu dobu zdržania, keďže redukcia počas 
doby zdržania vyžaduje menšiu veľkosť reaktora, čím sa  znižujú náklady (Bergman P. C. A. 
et al., 2005). Nimlos et al. (2003) sledoval torefakciu pilín v torefakčnom čase 5 – 10 min. Pri 
dobe zdržania 5 minút, nebola zaznamenaná žiadna zmena, ani pri vyšších teplotách. Počas 10 
min doby zdržania nastali viditeľné zmeny, ale len pri vyššej teplote. Pre využitie 
torefakčného uhlíka k spoluspaľovaniu sa odporúča torefakcia biomasy počas 17,5 min doby 
zdržania pri 280 °C teplote (Bergman P. C. A. et al., 2005). Odporúčaná doba zdržania tiež 
môže závisieť od veľkosti častíc a typu reaktora, no tento aspekt zatiaľ nebol dostatočne 
preskúmaný. 
 
Dĺžka doby zdržania závisí aj na požiadavkách využitia konečného produktu. Základnou 
podmienkou pre biomasu určenú ku spoluspaľovaniu je úprava zrnitosti biomasy a krátka 
doba zdržania (Bergman P. C. A. et al., 2005). Avšak pre ďalšie aplikácie vyžadujúce vyššiu 
výhrevnosť a zvýšenú devolatilizáciu môže byť odporúčaná značne dlhšia doba zdržania. 
Taktiež tepelná kondukcia v biomase hrá dôležitú úlohu, keďže efektívnym výhrevným 
mechanizmom biomasy je možné skrátiť dobu zdržania (Dhungana A., 2011). 
 

4.2.1.3 Veľkosť častíc 

 
Počas procesu torefakcie dochádza k prestupu tepla z vonkajšieho prostredia na povrch 
častice biomasy. Teplo je potom vedené povrchom až do vnútra biomasy, kde nastáva tepelný 
rozklad, ktorý je funkciou času. V prvom štádiu je dôležitý povrchový koeficient tepelného 
prestupu. Tento koeficient je ovplyvňovaný povrchovou plochou. Tepelný prestup do vnútra 
biomasy je funkciou veľkosti a taktiež konduktivity biomasy. Tepelná konduktivita biomasy 
býva nízka, preto zahrievanie jej vnútra trvá dlhšie. 
 
Turner I. et al. (2010) zistil, že exotermické reakcie prebiehajúce vo vnútri biomasy počas 
procesu torefakcie sú jednoznačne ovplyvňované veľkosťou častíc. 
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Veľkosť častíc je v komerčnom priemysle málo kedy konštantná. Preto je pre určenie 
správneho dizajnu, dôležité vedieť, aký efekt má na proces veľkosť častíc. 
 

4.2.1.4 Rýchlosť zahrievania 

 
Jedným z hlavných rozdielov medzi pyrolýzou a torefakciou je to, že pri procese torefakcie je 
preferovaná pomalá rýchlosť zahrievania udržiavaná počas prvotnej zahrievacej fázy. 
Torefakčná teplota je dosiahnutá raz, zahrievanie je riadené rýchlosťou 
exotermickou/endotermickou reakciou a teplotnými stratami z reaktora. Teplota biomasy 
v torefakčnom reaktore musí byť udržiavaná konštantná a procesu je možné poskytnúť len 
toľko tepla, koľko je potrebného k udržaniu torefakčnej teploty.   
 
Pokiaľ počiatočná rýchlosť zahrievania bude stúpať, potom sa bude celkový reakčný čas 
biomasy v reaktore znižovať (Dhungana A., 2011). 
 
Takmer každá literatúra stanovuje pre proces torefakcie potrebnú nízku hodnotu zahrievacej 
teploty. Bergman P. C. A. et al. (2005) ohraničil zahrievaciu rýchlosť na 50 °C/min. Avšak 
doposiaľ nebol sledovaný žiaden kvantitatívny efekt zahrievacej rýchlosti. 
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5 Biouhlík 

Biouhlíkom je nazývaný tuhý materiál vznikajúci karbonizáciou biomasy, akou je napr. 
drevo, kal z čistiarní odpadových vôd, trávnej biomasy alebo rastlinných zvyškov, pričom 
proces prebieha v uzatvorenom priestore  pri malom alebo žiadnom prístupe vzduchu 
(Lehmann J. and Joseph S., 2009; Schimmelpfennig and Glaser, 2012 in Buss W. and Mašek 
O., 2014). Biouhlík je teda produktom pyrolýzy a torefakcie (Bridgwater A. V. and Peacocke 
G. V. C., 2002, Demirbas A. and Arin G., 2002), avšak  môže vzniknúť aj ako vedľajší 
produkt splyňovania (Bridgwater A. V., 2005). Jedná sa o produkt tepelnej dekompozície 
organického materiálu vznikajúci za podmienok limitovaného prístupu kyslíka O2 a relatívne 
nízkych teplôt (< 700°C). Tento proces často odráža produkciu pyrolýzneho uhlíka, je jednou 
z najstarších, ak nie najstaršou priemyselnou technológiou vyvinutou ľudstvom (Harris P., 
1999).  

Z čoho je biouhlík zložený je veľmi ťažko popísať hlavne kvôli rozdielnemu zloženiu 
biomasy. Organická časť biouhlíka má vysoký obsah uhlíka – zväčša vo forme aromatických 
zlúčenín charakterizovaných kruhom šiestich uhlíkových atómov viazaných s kyslíkom alebo 
vodíkom. Tieto atómy sa najčastejšie vyskytujú v žijúcej organickej hmote. Teplotou, ktorá je 
použitá pre vytvorenie biouhlíka, sa značne nemení látkové množstvo uhlíka (Schmidt et al., 
2014).  

Proces vzniku biouhlíka (karbonizácia biomasy) je veľmi podobný produkcii charcoal 
(drevného uhlia) a podobných materiálov, od ktorých sa biouhlík odlišuje zámerom svojho 
využitia. Výroba biouhlíka je spojená s jeho aplikáciou do pôdy za účelom zlepšenia pôdnej 
produktivity, filtrácie a perkolácie pôdnej vody a taktiež slúži ako zásobáreň uhlíka. Tento 
termín zdôrazňuje biologický pôvod materiálu, biouhlíkom teda nie je možné nazvať uhlík 
vyrobený z plastov alebo iný nebiologický materiál (Lehmann J. and Joseph S., 2009).  

Z hľadiska využitia biouhlíka existuje kvalitatívna norma, ktorá určuje parametre biouhlíka 
aplikovaného do pôdy. Rozdiel medzi jednotlivými pojmami „aktívne uhlie, char a charcoal“, 
pre porovnanie s biouhlíkom, je nižšie popísaný. 

Char je definovaný ako akýkoľvek uhlíkatý zvyšok vznikajúci pri procese pyrolýzy a taktiež 
počas prírodných požiarov. Pojem char je najvšeobecnejším termínom využívaným pre 
vedecké popisy produktov pyrolýzy alebo požiarov, či už z biomasy alebo iných materiálov 
(Lehmann J. and Joseph S., 2009). 

Charcoal je char produkovaný pyrolýzou živočíšnych a rastlinných materiálov a jeho 
následné využitie je na varenie či kúrenie (Lehmann J. and Joseph S., 2009). Obsahuje 65 – 
90 % uhlíka, pričom zvyšok tvorí prchavá zložka a minerálnej zložky (popoloviny) (Antal M. 
J. Jr. and Gronli M., 2003 in Lehmann J. and Joseph S., 2009).  

Aktívne uhlie je pórovitý uhlíkatý materiál vytvorený karbonizáciou a aktiváciou organických 
zložiek, ktoré sú zvyčajne rastlinného pôvodu. Pri karbonizácii surového lignocelulózneho 
materiálu sú produkované tuhé zvyšky (pyrolýzny uhlík) a prchavé plyny. Počas tohto 
procesu sa v materiáli tvoria póry, čím vzniká prázdny priestor medzi kryštálmi grafitu. Hneď 
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po karbonizácii dochádza k aktivácii materiálu, ktorá môže byť buď fyzikálna alebo 
chemická, čím dôjde k nárastu množstva pórov a zväčšeniu ich rozmerov (Smíšek M. and 
Cerný S., 1970). 

 

5.1 Vlastnosti biouhlíka 

Fyzikálne vlastnosti biouhlíka záležia od prvotného organického materiálu (biomasy) a od 
karbonizačného či pyrolýzneho systému (zahrňujúc predprípravu a následné nakladanie 
s biomasou a biouhlíkom). Zmena pôvodnej štruktúry biomasy, mikroštruktúrna zmena, otery 
pri spracovaní a tvorba prasklín závisia od podmienok spracovania biomasy, ktorým je počas 
procesu vystavená. Pôvodná štruktúra väčšiny typov materiálov má známky biouhlíkatého 
produktu (Laine et al, 1991; Wildman a Derbyshire, 1991 in Lehmann J. and Joseph S., 2009), 
preto má výrazný vplyv na jeho konečné fyzikálne a štruktúrne vlastnosti.  

Chemické zloženie biomasy ako vstupného produktu má priamy vplyv na fyzikálne vlastnosti 
vyprodukovaného biouhlíka. Pri teplotách nad 120 °C dochádza k počiatku tepelného 
rozkladu organického materiálu, strácaním chemicky viazanej vlhkosti. Hemicelulóza sa 
rozkladá v teplotnom intervale 136 – 650 °C, celulóza 321 – 649 °C a lignín 122 – 650 °C 
(Sjostrom, 1993 in Lehmann J. and Joseph S., 2009). Pomer týchto zložiek bude ovplyvňovať 
stupeň reaktivity a to, do akej miery bude počas spracovania menená fyzikálna štruktúra 
produktu. Proces rozkladu majoritných zložiek biomasy je bližšie popísaný v kapitole 4. 
Taktiež podiel anorganických zložiek (popolovín) má vplyv na fyzikálnu štruktúru. Pri 
niektorých podmienkach spracovania dochádza k zlučovaniu popolovín alebo spekaniu, teda k 
veľmi závažným zmenám vo fyzikálnych vlastnostiach a štruktúrnom zložení biouhlíka. 

Počas procesu pyrolýzy dochádza k úbytku hmoty (väčšinou vo forme prchavých organických 
látok) a dochádza k neprimeranej redukcii objemu. Z tohto dôvodu, počas tepelnej konverzie, 
minerálne a uhlíkové mriežky udržiavajú základnú pórovitosť a štruktúru každého materiálu. 
Zvyšné bunkové štruktúry botanického pôvodu, ktoré sú prítomné a identifikovateľné 
v biouhlíkoch z dreva a uhlia všetkých stupňov prispievajú k väčšinovému výskytu 
makroporozity (Wildman a Derbyshire, 1991 in Lehmann J. and Joseph S., 2009).  

Biouhlík má mnoho priaznivých imobilizačných vlastností ako modifikátor ťažkých kovov. 
Medzi tieto vlastnosti patrí napr. mikroporézna štruktúra, aktívne funkčné skupiny, alkalické 
pH a katiónová výmenná kapacita (Chen J. P. and Lin M., 2001 in Jiang J. et al., 2012). FTIR, 
XRD, SEM/EDS a TEM analýzy preukázali, že biouhlík má silnú adsorpčnú afinitu pre ťažké 
kovy (Cao X. et al., 2009; Namgay T. et al., 2010; Uchimiya M. et al., 2010; Uchimiya M. et 
al., 2011  in Jiang J. et al., 2012). Data z FTIR, rovnovážnej a kinetickej adsorpcie preukázali, 
že biouhlík vyrobený z pšeničných zvyškov má vysokú afinitu ku ťažkým kovom (Wang X.S. 
et al., 2011 in Jiang J. et al., 2012). Okrem toho má biouhlík vzniknutý procesom pyrolýzy 
vysokú kapacitu a schopnosť adsorbovať ióny z vodných roztokov, akými sú Cu (II), Pb (II) 
a Cd (II) (Namgay T. et al., 2010; Mohan D. et al., 2007; Tong X. J. et al., 2011 in Jiang J. et 
al., 2012). Začlenením biouhlíka do pôdy dochádza prostredníctvom katiónovej výmennej 
reakcie a tvorbe komplexov s Cu (II) funkčnými skupinami k  adsorpcii ťažkých kovov Cu 
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(II) (Uchimiya M. et al., 2010 in Jiang J. et al., 2012). V zvetraných kyslých pôdach je 
schopnosť stabilizácie ťažkých kovov, hlavne Cu (II) a Pb (II) v priamej korelácii 
s množstvom kyslíkových funkčných skupín viazaných na biouhlíku (Uchimiya M. et al., 
2011 in Jiang J. et al., 2012).  

 

Energetická hustota 

Energetická hustota prchavých látok a kyseliny octovej, uvoľnených v značnej miere počas 
procesu torefakcie, je nižšia  než energetická hustota tuhého torefikovaného produktu 
s vysokým obsahom uhlíka. Tuhý torefikovaný produkt má teda vyššiu výhrevnosť na 
jednotku hmotnosti. Z iného uhlu pohľadu dochádza počas procesu torefakcie k relatívne 
vyššej strate kyslíka a vodíka, než uhlíka. V závislosti od priebehu torefakcie, môže dôjsť 
k nárastu energetickej hustoty o 102 -120 % oproti pôvodnej energetickej hustote (Ciolkosz 
a Wallace, 2011 in Dhungana A., 2011). 

Produkt torefakcie má nižšiu hustotu a pórovitosť oproti pôvodnej biomase, avšak tento tuhý 
uhlíkatý materiál je možné upraviť na pelety alebo brikety. Vďaka vysokej objemovej 
energetickej hustote a jednoduchosti v nakladaní sú pelety veľmi atraktívnym produktom. 
Týmto procesom dochádza k výraznému zníženiu nákladov za prepravu a nakladanie 
s biomasou (Bergman et al., 2005 in Dhungana, 2011). Jednotná veľkosť materiálu tak 
umožňuje jednoduchšiu a pohodlnejšiu manipuláciu (Dhungana A., 2011). 

Hydrofóbnosť 

Absorpcia vlhkosti biomasou je spôsobená prítomnosťou OH (hydroxylových) skupín 
v štruktúre biomasy (Tumuluru et al., 2010 in Dhungana A., 2011). Prostredníctvom procesu 
torefakcie dochádza k odstraňovaniu týchto skupín nachádzajúcich sa v hemicelulóze a novo 
vytvorené molekuly sú hydrofóbne (Sadaka a Negu, 2009; Cioklosz a Wallace, 2011 in 
Dhungana A., 2011). Nové molekuly a kondenzované dechty môžu upchávať póry, čím by 
nedošlo ku kapilárnej absorpcii vodnej pary a následnej kondenzácii (Felfli, 2005 in 
Dhungana A., 2011). 

5.2 Možnosti využitia biouhlíka 

Tepelne upravená biomasa môže byť, vďaka svojim vlastnostiam, využitá pre rôzne aplikácie. 
Jedná sa o zistenie najlepšieho možného materiálového využitia biouhlíka. Najvyššie 
materiálové zhodnotenie nastáva pri priamej aplikácii biouhlíka do pôdy, následne pri využití 
biouhlíka ako sorbentu pre aplikácie z čistenia plynov alebo úpravy a čistenia vôd. Tento 
biouhlík je možné ďalej energeticky využívať ako palivo. Biouhlík, ktorý nesplňuje 
kvalitatívne požiadavky jednotlivých procesov môže byť ďalej energeticky využívaný. Pre 
názornejšie vysvetlenie slúži obrázok č. 6. 
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Obrázok č. 6: Schéma pre materiálové využitie biouhlíka 

 

5.2.1 Aplikácia do pôdy 
Aplikácia biouhlíka do pôdy môže mať širšie agro – environmentálne prínosy pre pôdny 
systém, akým je napríklad zvýšenie pH pôdy a zníženie vylúhovateľnosti makroživín (Laird 
D. et al, 2010, Beesley L. and Marmiroli M., 2010). Povrchová plocha pôdnych častíc je 
veľmi dôležitou vlastnosťou pôdy, keďže ovplyvňuje všetky hlavné funkcie pre úrodnosť, 
vrátane vodnej, vzdušnej a mikrobiálnej aktivity a taktiež cyklus živín. Limitovaná kapacita 
piesočnatej pôdy pre zadržiavanie vody a rastlinných živín je čiastočne porovnávaná 
s relatívne malou povrchovou plochou jej pôdnych častíc (Troeh a Thompson, 2005 in 
Lehmann J. and Joseph S., 2009).  

Prídavok biouhlíka do pôdy zvyšuje jej retenčnú vodnú kapacitu (Thies a Rilig, 2009 in 
Beesley L. and Marmiroli M., 2010) a vodná infiltrácia (Asai et al., 2009; Ippolito et al., 2012 
in Schmidt et al., 2014). Hrubý piesok má veľmi nízky špecifický povrch, ktorý predstavuje 
okolo 0,01 m2g-1 a jemný piesok okolo 0,1 m2g-1 (Troeh a Thompson, 2005 in Lehmann J. 
and Joseph S., 2009). Íly majú porovnateľne vysokú povrchovú plochu, ktorá je v rozmedzí 5 
m2g-1 (kaolinit) do 750 m2g-1 (ióny Na – nasýtený montmorillonit). Pôdy obsahujúce veľké 
frakcie ílov majú vysokú celkovú retenčnú vodnú kapacitu, ale sú neadekvátne prevzdušnené 
(Troeh a Thompson, 2005 in Lehmann J. and Joseph S., 2009). Bolo zistené, že vysoký obsah 
organickej zložky predchádza problémom nadmerného zadržiavania vody v ílovitých pôdach 
a taktiež zvyšuje obsah vody v pôdach s vyšším podielom piesočnatej frakcie (Troeh 
a Thompson, 2005 in Lehmann J. and Joseph S., 2009). Špecifický povrch biouhlíka je 
obecne väčší než špecifický povrch piesku a porovnateľný alebo väčší so špecifickým 
povrchom ílu, preto dôjde jeho aplikáciou do pôdy k nárastu celkového pôdneho špecifického 
povrchu (Lehmann J. and Joseph S., 2009). 
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5.2.1.1 Program IBI Biochar Certification 

Aby sa predišlo tvorbe nekvalitného biouhlíka, bolo potrebné vytvoriť metodiku, v ktorej by 
bol daný biouhlík štandardizovaný. International Biochar Initiative (ďalej len IBI), v preklade 
Medzinárodná biouhlíková iniciatíva je neziskovou organizáciou, ktorá podporuje vytváranie, 
prieskum a šírenie informácií o všetkých aspektoch biouhlíka, poskytuje jasné a dôveryhodné 
informácie o  biouhlíku a vytvára štandardy a zásady pre usmernenie verejnej a regulačnej 
istoty, že organizácia podieľajúca sa na vývoji, tvorbe a marketingu biouhlíka dodržuje 
vysoké etické štandardy a výrobok, ktorý produkujú, je bezpečný a vhodný pre použitie. Táto 
organizácia teda poskytuje definíciu štandardizovaného produktu a zásady testovania 
vytvoreného biouhlíka, viď tabuľka č. 2, 3 a 4. 

Jedným z programov spomínanej organizácie je IBI Biochar Certification Program (IBI 
certifikačný program pre biouhlík), ktorý je zameraný len na realizáciu v rámci Spojených 
štátoch amerických a Kanady.  

IBI Guidelines for Biochar, v preklade Zásady IBI pre biouhlík a European Biochar 
Certificate (ďalej len EBC), v preklade Európsky certifikát pre biouhlík, boli vytvorené 
nezávisle na sebe v jeseni 2009 (IBI) a jari 2010 (EBC). Hlavné rozdiely medzi nimi 
spočívajú v tom, že EBC zahŕňa riadenie udržateľnej výroby na mieste (on-site), zatiaľ čo IBI 
je založený na dobrovoľnom testovaní akéhokoľvek vyrobeného biouhlíka. Norma IBI slúži 
ako príklad pre EBC. Organizácie IBI a EBC navzájom spolupracujú a snažia sa 
o harmonizáciu oboch noriem (internet 2). 

Oba certifikáty však štandardizujú biouhlík, ktorý vznikol procesom pyrolýzy, nie torefakcie. 
Doposiaľ neexistuje žiaden štandard pre biouhlík, vytvorený procesom torefakcie.  
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Tabuľka 2: Kategória A: Základné vlastnosti biouhlíka (upravené na základe štandardov IBI) 

Kategória A: Základné vlastnosti biouhlíka 
Parameter Jednotka Kritérium 

Vlhkosť % v sušine 20 

Organický C % v sušine Trieda 1: 60% 
Trieda 2: 30 % < C < 60 % 
Trieda 3: 10 % < C < 30 % 

H/Corg pomer 0,6 
Dusík % v sušine 5,4 

pH  7,5 

Vodivosť µm 7,3 
Vápnenie % CaCO3 23 

 
Veľkosť častíc 

 
µm 

420 > 5% 
420 – 2,380 35% 

2,380 – 4,760 35% 
4,760 < 15% 

Tabuľka 3: Kategória B: Toxické vlastnosti biouhlíka (upravené na základe štandardov IBI) 

Kategória B: Toxické vlastnosti biouhlíka 
Parameter Jednotka Kritérium 

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)* mg/kg sušiny 6 - 20 

Dioxín/Furán (PCDD/Fs) ng/kg I-TEQ 0,02 - 9 
Polychlorované bifenyly (PCBs) mg/kg sušiny 0,2 – 0,5 

Arzén mg/kg sušiny 12 - 100 
Chróm mg/kg sušiny 64 - 1200 
Kobalt mg/kg sušiny 40 - 150 

Meď mg/kg sušiny 63 - 1500 
Olovo mg/kg sušiny 70 - 500 

Molybdén mg/kg sušiny 5 - 20 

Ortuť mg/kg sušiny 1 - 17 
Nikel mg/kg sušiny 47 - 600 
Zinok mg/kg sušiny 200 - 7000 

Selén mg/kg sušiny 1 - 36 
Bór mg/kg sušiny 20 

Chlór mg/kg sušiny 90 
Sodík mg/kg sušiny 140 
Nikel mg/kg sušiny 47 - 600 

Vysvetlivky: PAU*: acenaftén, acenaftylén, antracén, benz-a-antracén, benzo-a-pyrén, benzo-a-fluorantén, benzo-g,h,i-perylén, benzo-k-
fluorantén, 1-chloronaftalén, chryzén, dibenzofuran, dibenz-a,h-antracén, dibenzotiofén, fluorantén, fluorén, indeno(1,2,3-cd)pyrén, naftalén, 
fenantrén, pyrén 

Tabuľka 4: Kategória C: Analýza biouhlíka a ďalších parametrov stanovovaných v pôdach 

Kategória C: Analýza biouhlíka a ďalších parametrov stanovovaných v pôdach 
Parameter Jednotka Kritérium 

Dusík mg/kg 21 
Celkový fosfor a draslík % v sušine 3,1; 4,4 
Fosfor mg/kg 16 

Prchavé látky % v sušine 6,8 
Celková plocha povrchu m2/g 790 
Vonkajšia plocha povrchu* m2/g 160 

 Vysvetlivky: * Vonkajšia plocha povrchu biouhlíka stanovená adsorpciou N na povrchu. 
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V nasledujúcej tabuľke č. 5 je zobrazené porovnanie noriem IBI a EBC. Biochar.  

Tabuľka 5: Porovnanie štandardov EBC a IBI (upravené podľa internet 2) 

EBC kritériá IBI kritériá 

Celkový uhlík TOC ≥ 50 % biouhlík 
- pyrolýzny popol 

Organický uhlík Corg ≥ 60 % trieda 1 
≥ 30 % - < 60 % trieda 
2 
≥ 10 % - < 30 % trieda 
3 
< 10 % NIE JE 
klasifikovaný ako 
biouhlík 

Black carbon 10 – 40 % Nestanovuje sa - 

Molárny pomer H:Corg < 0,7 biouhlík 
≥ 0,7 nepovažovaný za 
biouhlík 

Molárny pomer H:Corg ≤ 0,7 biouhlík 
> nie je považovaný za 
biouhlík 

Molárny pomer O: Corg < 0,4 biouhlík Nestanovuje sa - 

Celkový obsah N, P, K, 
Mg a Ca 

stanovenie Celkový obsah N, P, K, Mg 
a Ca 

stanovenie 

Ťažké kovy: Pb, Cd, 
Cu, Ni, Hg, Zn, Cr, Co 

stanovenie Ťažké kovy: Pb, Cd, Cu, Ni, 
Hg, Zn, Cr, Co 
Polokovy: B, As, Se 
Ostatné: Mo, Cl, Na 

stanovenie 

pH Stanovenie pH stanovenie 
Objemová hmotnosť a 
vlhkosť 

Stanovenie vlhkosť stanovenie 

Špecifická povrchová 
plocha 

Stanovenie, ale 
uprednostnene vyššia než 
150 m2g-1 

Celková povrchová plocha, 
vonkajšia povrchová plocha 

stanovenie 

Retenčná vodná 
kapacita 

stanovenie Nestanovuje sa - 

obsah PAH Základná trieda 1 mg kg-1 
Prémium trieda  
< 4 mg kg-1 

obsah PAU 6 – 20 mg kg-1 

PCB, dioxíny, furany PCB < 0,2 mg kg-1 

Dioxíny < 20 ng kg-1 
Furany < 20 ng kg-1 

PCB, dioxíny, furany PCB:  
0,2 – 0,5 mg. kg-1 

Dioxín/furan 
(PCDD/Fs): 
9 ng. kg-1 I-TEQ 

Nestanovuje sa - Popoloviny stanovenie 
Nestanovuje sa - Vodivosť stanovenie 
Nestanovuje sa - Distribúcia veľkosti častíc stanovenie 

Nestanovuje sa - Prchavá horľavina stanovenie 
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Z výsledkov uvedených v tabuľke č. 5 je zrejmé, že v prípade posudzovania koncentrácie 
PAU v biouhlíku  je Európska štandardizácia biouhlíka prísnejšia a  povoľuje koncentrácie do 
4 mg/kg, zatiaľ čo v USA (IBI) povoľuje až 20 mg/kg. Menej prísne sú tiež požiadavky na 
koncentráciu PCB, kedy podľa IBI (USA) je povolené až 0.5 mg/kg, zatiaľ čo v Európe je 
povolených  iba menej než 0.2 mg/kg. Veľký zásadný rozdiel sa prejavuje v limitoch 
u PCDD/F. Väčšina analytických stanovení uvádza PCDD/F jedinou hodnotou – v prípade 
súčtu koncentrácií dioxínov a furanov je táto hodnota vyššia než stanovenie cez ekvivalenty 
toxicity v IBI. Je však otázkou, či sú tieto limity splniteľné. 

5.2.2 Sorpcia 
Biouhlík ako tuhý uhlíkatý materiál je charakteristický  veľkým merným povrchom častíc, 
vďaka čomu je možné ho využívať ako účinný sorbent. Už v minulosti sa aktívny uhlík 
a biouhlík využívali ako sorbenty (Lehmann J. and Joseph S., 2009).  

Sorpčné parametre vyjadrujú kvalitu aktívneho uhlia z hľadiska ich sorpčných vlastností. 
Jedná sa o fyzikálne vlastnosti adsorpcie uhlia a ich povrchovú plochu, využitím rôznych 
analytických metód pre tekutú (stanovovanie jódového čísla al. methylenovej modře) 
a plynnú fázu adsorpcie (metódou BET) (Smíšek M. and Cerný S., 1970). 

Stanovovanie jódového čísla je technika vyvinutá k zisteniu adsorpčnej kapacity aktívneho 
uhlia. Jódové číslo je relatívnym indikátorom pórovitosti karbonizovaných materiálov a môže 
byť použité k odhadu povrchovej plochy niektorých typov uhlia (D 4607-94 ASTM). Medzi 
BET povrchovou plochou a jódovým číslom existuje vzájomný vzťah. (Kobya, M. et al.,; 
2009). Je však potrebné si uvedomiť, že akýkoľvek vzťah medzi povrchom a jódovým číslom 
nie je možné zovšeobecňovať. Mení sa spolu so zmenami v uhoľných surovinách, 
s podmienkami spracovania  a s distribúciou pórov (D4607-94  ASTM). Jódové číslo indikuje 
mikropórovitosť (póry sú v priemere menšie ako 1 nm). Vyššie jódové čísla vyjadrujú lepší 
rozvoj mikropórovitej štruktúry a vyššiu adsorpčnú schopnosť nízko molárnych rozpustných 
látok (Aziz, A. et al., 2009).  Jódové číslo indikuje pórovitosť aktívneho uhlia a je definované 
ako množstvo jódu adsorbovaného na gram uhlia v miligramoch. Jódové číslo môže byt 
použité k priblíženiu povrchovej plochy a mikroporozity aktívneho uhlia s dobrou 
presnosťou. Jódová adsorpcia je zisťovaná objemovou metódou pomocou thiosíranu sodného. 
Je mierou aktivačnej hodnoty (vyššie číslo indikuje vyšší stupeň aktivácie), často udávaných 
v mg/g (typické rozmedzie 500-1200 mg/g). Je to miera zloženia mikropórov aktívneho 
uhlíka (viac ako 2 nm) adsorpciou jódu z roztoku. Je ekvivalentom  povrchovej plochy uhlíka 
medzi 900 a 1100 m2g-1 (Saka C. and Marmiroli M., 2012). 

5.2.3 Spaľovanie 
Z energetického hľadiska je jednou z možností využitia torefikovanej biomasy spaľovanie v 
horákoch (burners) na pelety a splyňovanie v splyňovacích zariadeniach využívajúcich veľmi 
jemne namleté palivo, ktoré obyčajne pracuje na práškové uhlie (Koppejan J. et al., 2012). 
Takáto torefikovaná biomasa však musí spĺňať limitné parametre, akými sú najmä výhrevnosť 
a obsah popolovín. Torefikovaná biomasa však môže byť spoluspaľovaná s uhlím 
v elektrárňach pre práškové uhlie a v cementárskych peciach (Koppejan J. et al., 2012).  
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Nové uhoľné elektrárne, ktoré sú momentálne vo fáze plánovania alebo stavebného riešenia, 
sú konštruované  pre vysoké spoluspaľovacie pomery lignocelulóznej biomasy (palivo 
z torefikovanej biomasy), ktoré má podobné vlastnosti ako fosílne palivo, finančne 
výhodnejšie.  Ekonomika pre spaľovanie torefikovanej biomasy je určovaná reprodukčnou 
hodnotou uhlia a trhovou hodnotou emisných povoleniek CO2 (Koppejan J. et al., 2012). 

Požiadavky na kvalitu pevných palív sú uvedené vo vyhláške č. 415/2012 Zb. o přípustné 
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona 
o ochraně ovzduší. Pre spaľovacie stacionárne zdroje o celkovom menovitom tepelnom 
príkone do 5 MW vrátane sú požiadavky na kvalitu pevných palív dané prílohou č. 3 
k vyhláške č. 415/2012 Zb. o požiadavcích na kvalitu paliv a hlášení o kvalitě paliva. Tieto 
dáta sú zobrazené v  tabuľke č. 6.  

Tabuľka 6: Limitné hodnoty pre tuhé palivá celkového menovitého tepelného príkonu určeného spaľovacieho 
stacionárneho zdroja 

Kvalitatívny 
ukazateľ v bezvodom 

stave 
Jednotka 

Limitné hodnoty celkového menovitého 
tepelného príkonu určeného spaľovacieho 

stacionárneho zdroja 
≤ 0,3 MW > 0,3-5 MW 

Výhrevnosť MJ.kg-1 > 12 >10 

Merná sírnatosť uhlia g.MJ-1 
< 0,9 < 0,9 
< 0,52) < 0,52) 

Vysvetlivky: 1) Mernou sírnatosťou sa rozumie celkový obsah síry v pôvodnom stave, vztiahnutý k výhrevnosti spaľovaného paliva 
v pôvodnom stave, vyjadrený v g.MJ-1, 2) Vzťahuje sa iba na výlisky z uhlia. 

Medzi ďalšie kvalitatívne parametre pyrolýzneho uhlíka patrí obsah popola v pyrolýznom 
uhlíku, množstvo fixného uhlíka a prchvej horľaviny (kapitola 2.9.). Prehľad týchto 
parametrov u pyrolýzneho uhlíka jednotlivých typov biomasy je zobraný v nasledujúcej 
tabuľke č. 7. 

Tabuľka 7: Vybrané kvalitatívne parametre pyrolýzneho uhlíka rôznych druhov biomasy 

Biomasa 
Fixný 
uhlík 
[%] 

Prchavá 
horľavina 

[%] 

Popoloviny 
[%] 

Literárny zdroj 

Drevo z Trávničky podlhovastej (200 
°C) 

18,95 79,37 1,68 Serrano et al. (1993) 

Drevo z Trávničky podlhovastej (300 
°C) 

60,13 35,73 4,14 Serrano et al. (1993) 

Piliny z listnatých stromov (500 °C) 48,9 28,3 22,8 Fabbri et al. (2012) 
Drevný odpad  (475 °C) 72,5 19,3 8,2 Fabbri et al. (2012) 
Kukuričná slama (815 °C) 33,2 30,9 35,9 Fabbri et al. (2012) 

Štiepka z borovicového dreva (465 
°C) 

56,5 36,9 6,7 Fabbri et al. (2012) 

Škrupina z kokosového orecha 84,8 1,9 13,3 Fabbri et al. (2012) 

Cukrová trstina (460 °C) 36,2 57,3 14,8 Carrier et al. (2012) 
Sekvoja (790 – 1020 °C) 67,70 30,00 2,30 Parikh et al. (2005) 
Dub (820 – 1185 °C) 59,30 25,80 14,90 Parikh et al. (2005) 

Ryžové šupky 41,20 5,90 52,90 Parikh et al. (2005) 
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Pri kombinovaní torefakcie s peletizáciou dôjde k vzniku produktu s vysokou energetickou 
hodnotou okolo 20,4 – 22,7 MJ/kg.   

Samostatné spaľovanie 

Samostatné spaľovacie zariadenia sú zvyčajne založené na roštových peciach alebo peciach 
s fluidným lôžom. Vďaka tomu sú flexibilné vzhľadom na charakteristiky paliva, ktoré sú 
ovplyvňované počas torefakcie (zrnitosť, fyzikálne vlastnosti a schopnosť rozomieľania). 
Použitie kotlov na pelety v malom rozsahu, ktoré sa používajú na vykurovanie, by mohli byť 
vhodné pre využívanie torefikovanej biomasy. V tomto prípade môže byť logistika palív 
značne vylepšená vďaka zvýšeniu objemovej energetickej hustoty, čo je dôležité hlavne pre 
mestské oblasti (Koppejan J. et al., 2012).  

Vysoké pece 

Veľký potenciál využitia torefikovanej biomasy sa naskytuje v prípade vysokých pecí, 
náhradou za uhlie, vzhľadom na nedostatok alternatív pre znižovanie emisií CO2. Hlavnými 
problémami s torefikovaným materiálom vo vysokých peciach sa vzťahujú na obsah alkálií 
a zloženie, tak ako aj vysoký obsah prchavej horľaviny (Koopejan J. et al., 2012). 

5.2.4 Splyňovanie 
Vďaka relatívne nízkemu obsahu vlhkosti, dobrej schopnosti rozomieľania a atraktívnemu 
pomeru C/H/O je torefikovaná biomasa zaujímavou úpravníckou metódou pre splyňovanie. 
Kritickými faktormi splyňovacích zariadení biomasy  sú práve vlhkosť biomasy a jej zrnitosť, 
ktoré najviac ovplyvňujú proces splyňovania. Preto je cena biomasy ako vstupnej suroviny 
pre splyňovanie relatívne drahá. Torefikovaná a peletovaná biomasa už však má jednotnú 
zrnitosť a veľmi nízky obsah vlhkosti, čím sú prírastkové náklady na palivo menej dôležité 
pre splyňovanie než pre priemyselné spaľovacie komory, kde sa obvykle využíva lacnejšia 
biomasa. Splyňovanie torefikovanou biomasou môže potenciálne ťažiť z vylepšených 
tokových vlastností vstupnej suroviny, zvýšených úrovní H2 a CO vo výslednom plyne 
a vylepšenej celkovej efektivity procesu. Schopnosť rozomieľania môže byť považovaná za 
pozitívny aspekt v prípade splyňovacieho zariadenia s unášaným prietokom (Koopejan J. et 
al., 2012). 

5.3 Momentálna situácia na európskom trhu 

Proces torefakcie má v súčasnosti aj priemyselné uplatnenie. V tomto kontexte je dôležité 
zmieniť projekt SECTOR (Production of Solid Sustainable Energy Carriers from Biomass by 
Means of TORrefaction) – Európsky projekt R&D financovaný v rámci siedmeho Rámcového 
programu Európskej komisie. Tento projekt začal 1.1.2012 a jeho trvanie je 42 mesiacov. 
Celkový rozpočet projektu je 10 mil. EUR a zoskupuje 21 účastníkov z deviatich Európskych 
krajín. Jedná sa Lipsko, Jyvaskylä, Petten, Taastrup, Ratcliffe on Soar, STuttgard, Viedeň, 
Umea, Sarriguren, Den Haag, Stockholm, Essen, Renfrew, Enschede, Warszawa, Straubing, 
Graz a Wieselburg-Laod. Koordinátorom celého projektu je DBFZ.  
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Cieľom celého projektu je: 
1. podporiť uvedenie na trh proces torefakcie založený na báze bioenergetických nosičov 

ako komodity obnoviteľných tuhých palív,  
2. ďalší rozvoj torefakčných technológií (až do veľkosti pilotnej jednotky a ďalej), 
3. rozvoj špecifických výrobných postupov overených na základe rozsiahlych testovaní 

v laboratórnom a priemyselnom meradle logistiky a taktiež testovanie výkonu 
konečného použitia, 

4. vývoj a štandardizácie špecializovaných analýz a testovacích metód pre posudzovanie 
dopravy, skladovania, manipulácie logistiky a konečného použitia, 

5. zhodnotenie úlohy torefakcie na báze pevných bioenergetických nosičov 
v bioenergeticky hodnotných reťazcoch a ich prínos k rozvoju bioenergetického trhu 
v Európe, 

6. plné posúdenie udržateľnosti, 
7. šíriť výsledkov projektu pre priemysel a medzinárodné fóra (napr. Eibi, EERA, 

CEN/ISO, IEA a udržateľnosť okrúhlych stolov). 
 

Celosvetovo však existuje viac ako 50 torefakčných vývojárov/ iniciatívcov (s plánovanými 
kapacitami medzi 300 – 500 kt), avšak momentálne neexistuje žiaden komerčný závod, 
napriek tomu je v prevádzke prvý demonštračný projekt  (Topell v Holandsku 60 kt/ročne). 
Zoznam iniciatív k roku 2012 je zobrazený v tabuľke č. 8. 
 
V rámci projektu SECTOR sa 43 medzinárodných laboratórií zúčastnilo prvého Round Robin 
testu s rôznym torefikovaným materiálom. Viac ako 15 t torefikovaného materiálu bolo 
testovaného partnermi projektu do jari 2013, pričom ďalšie testy boli naplánované. Projekt 
SECTOR očakáva skrátenie času pre uvedenie torefakčnej technológie na trh a podporuje 
uvedenie na trh v rámci prísnych udržateľných okrajových podmienok.  
Vzhľadom k dôvere a vysokému obchodnému záujmu nie je jednoduché získať aktuálne 
a spoľahlivé dáta, ktoré by zhrňovali momentálny počet a názvy iniciatív. V nasledujúcej 
tabuľke je preto zobrazené približne polovičné množstvo inovácií v Európe a Severnej 
Amerike. 
 

Tabuľka 8: Prehľad niektorých torefakčných iniciatív (KEMA, 2012 in Koppejan J. et al., 2012) 

Vývojár Technológia Dodávateľ Lokalita(y) Produkčná 
kapacita 
(ton/rok) 

Stav a rozsah 
Pilotný stav: 50 
kg/h – 500 kg/h 
Demo stav: > 500 
kg/h – 2 t/h 
Komerčný: > 2t/h 

Agri/Tech 
Producers LLC 
(US/SC) 

Pásový 
reaktor 

Kusters Zima 
Corporation 
(US/SC) 

Neznáma Neznáma Pilotný stav 

Airex Cyklónový 
lôžový 
reaktor 

Airex Laval, QC Neznáma Pilotný stav 

Airless systems Neznáma Atmosclear Lotyšsko 40 000 Bez podnikania 
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Tabuľka 8 - pokračovanie 

Atmosclear SA 
(CH) 

Rot. bubnový 
reaktor  

CDS (UK) Lotyšsko, N. 
Zéland, USA 

50 000 Bez podnikania 

Bioenergy 
Development & 
Production 

Fluidný 
lôžový 
reaktor 

B Bioenergy 
Development & 
Production 

Nové Škótsko 
(Kanada) 

? Pilotný stav 

Bio Energy 
Development 
North AB (SWE) 

Rotačný 
bubnový 
reaktor 

Neznáma O-wik 
(Švédsko) 

25 000  

BioLake B. V. 
(NL) 

Šnekový 
dopravník 

Neznáma Východná 
európa 

5 000 – 10 
000 

Pilotný stav 

Earth Care 
Products 

Rotačný 
bubnový 
reaktor 

Earth Care 
Products 

Kansas (USA) 20 000 Demo stav / 
komerčný stav 

EBES AG (AT) Rotačný 
bubnový 
reaktor 

Andritz 
(Rakúsko) 

Frohnleiten 
(Rakúsko) 

10 000 Pilotný stav 

ECN (NL) Pohyblivý 
rošt 

Andritz 
(Rakúsko) 

Stenderup 
(Dánsko) 

10 000 Kombinovaná 
technológia ECN a 
Andritz 

FoxCoal B.V. (NL) Šnekový 
dopravník 

Neznáma Winschoten 
(Holandsko) 

 Pilotný stav 

HM3 Energy  neznáma HM3 Oregon (USA) ? Pilotné zariadenie 
Demo stav 

Integro Earth Fuels 
LLC (US/NC) 

Turbo sušič 
(Turbo 
Dryer) 

 Roxboro, NC 80 000 Pilotný stav 

New Biomass 
Energy 

Šnekový 
dopravník 

New Biomass 
Energy 

Quitman, 
Mississippi, 
USA 

40 000 
160 000 

Existujúce 
Čaká na 
schválenie 

New Earth 
Renewable Energy 
Fuels, Inc 
(US/WA) 

Pevný rošt Neznáma Neznáma Neznáma Bez podnikania 

Renergy/4Energy 
Invest (BE) 

Rotačný 
bubnový 
reaktor 

Stramproy green 
technology 
(Holandsko) 

Amel 
(Belgicko), 
Ham 
(Belgicko) 

38 000 Ukončený projekt 

River Basin Energy Fluidný 
lôžový 
reaktor 

River Basin 
Energy 

Laramie, 
Wyoming, 
USA 

48 000 Pilotný stav 

Rotawave Ltd 
(UK) 

Mikrovlný 
reaktor 

Groups Vikoma Terrace, 
Britská 
Kolumbia 
(Kanada) 

110 000 zastavená 

Horizon Bioenergy 
(NL) 

Oscilujúci 
pásový 
konvektor 

Stramproy Green 
Technology 
(Holandsko) 

Steenwijk 
(Holansko) 

45 000 V prevádzke 
opätovne od 
februára 2012 (po 
požiari) 
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Tabuľka 8 - pokračovanie 

Termya 
(FR)/Grupo Lantec 
(SP)  

Pohyblivý 
pásový 
reaktor 

Termya (FR) Umieta (SP) 20 000 Ranná fáza 
uvedenia do 
prevádzky 

Termya (FR)/ 
LMK Energy (FR) 

Pohyblivý 
pásový 
reaktor 

Termya (FR) Mazigarbe 
(Francúzsko) 

20 000 Ranná fáza 
uvedenia do 
prevádzky 

Topell Energy B.V. 
(NL) 

Torbed Torflech Inc (UK) Duiven 
(Holandsko) 

60 000 Konečná fáza 
uvedenia do 
prevádzky 

Torr-Coal B.V. 
(NL)  

Rotačný 
bubnový 
reaktor 

Neznáma Dilsen-
Stokken 
(Belgicko) 

35 000  

Torrefaction 
Systems Inc (US) 

Neznáma Bepex 
International 
(US/MN) 

Neznáma Neznáma Pilotný stav 

UPAC (CA) Neznáma Neznáma Neznáma 35 000  
Wyssmont turbosušič Wyssmont USA Neznáma Neznámy 

5.4 Vplyv prídavku biouhlíka na vylúhovanie živín 

Aplikácia biouhlíka do pôdy má vplyv na vylúhovanie živín prostredníctvom niekoľkých 
mechanizmov, napr. zvýšením retencie vody v koreňovej zóne, priamym viazaním alebo 
sorpciou živín na biouhlík či prostredníctvom interakcie s inými pôdnymi zložkami, čím sa 
uľahčuje pohyb živín pri transporte častíc biouhlíka v perkolačnej (presakujúcej) vode. Tieto 
mechanizmy môžu buď zvyšovať vylúhovanie živín alebo ho naopak znižovať. Biouhlík 
sorbuje organické aj anorganické molekuly. V prípade anorganických živín väčšinou 
zabraňuje ich stratám vylúhovaním.   

Obrázok č. 7 ilustruje tieto mechanizmy schematicky. Je zrejmé, že biouhlík spolupôsobí 
s ostatnými pôdnymi zložkami a zmes biouhlík-pôda sa bude správať inak než čistý biouhlík, 
hlavne počas dlhšej doby. Zvýšená produktivita rastlín musí byť taktiež začlenená do 
hodnotenia lúhovania, pretože sama o sebe môže viesť k redukcii vylúhovania živín 
prostredníctvom zvýšenej spotreby pre vegetačný rast. Ako už bolo zmienené, interakcie 
medzi biouhlíkom a pôdou sú komplexné a môžu zásadne zmeniť chemické a fyzikálne 
vlastnosti povrchu biouhlíka, čím sa zmení aj jeho interakcia so živinami. Ovplyvňujú to 
napríklad zrážky alebo pestovanie plodín.  
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Obrázok č. 7: Schematické zobrazenie predpokladaných vplyvov biouhlíka na vylúhovanie živín (Lehmann J. 
and Joseph S., 2011) 

Legenda: (1) Po aplikácii biouhlíka do pôdy dochádza k zvyšovaniu zadržiavania vody, keďže pórovité častice biouhlíka zadržiavajú vodu 
a znižujú jej mobilitu; (2) po zvetrávaní dochádza k zlepšeniu pôdnej agregácie, keďže biouhlík na seba viaže ďalšie pôdne zložky, čím dôjde 
k prednostnému toku vody a vylepšenému transportu biouhlíkových častíc (3); (4) v malom meradle, novo aplikovaný biouhlík sorbuje 
hydrofóbne organické formy živín; (5) po zvetrávaní, stúpa povrchový náboj biouhlíka, čím sa zlepšuje katiónová výmenná kapacita 
a dochádza k zlepšeniu bioty (6)  

Tabuľka č. 9 zhrňuje informácie o biouhlíku týkajúce sa vylúhovania živín a s tým súvisiacich 
aj vylúhovacích procesov a demonštruje, do akej miery bol každý z nich preukázaný. 

Tabuľka 9: Navrhované vlastnosti biouhlíka ovplyvňujúce vylúhovanie živín, súvisiace mechanizmy a stupeň 
istoty spojený s každým procesom (Lehmann J. and Joseph S., 2011) 

Mechanizmus Vplyv na 
vylúhovanie 

Vlastnosti 
biouhlíka1 

Mechanizmus 
vplyvu 
vylúhovania2 

Zdroj 

Záporne nabitý povrch 
biouhlíka priamo zadržuje 
kladne nabité živiny 

Znížeie kladne 
nabitých iónov a živín 
obsahujúcich 
organickú zložku 

dokázané Presvedčivé 
dôkazy 

Liang et al (2006); 
Downie et al (2007) 

Biouhlík zvyšuje v pôde 
retenčnú vodnú kapacitu  

Zníženie vylúhovania 
(závisí na pôdnej 
textúre) 

Presvedčivé 
dôkazy 

nedokázané Tryon (1948) 

Biouhlík vedie ku zvýšeniu 
pôdnej agregácie 

Zníženie alebo 
zvýšenie 

nedokázané nedokázané Nedostupný 

Biouhlík zvyšuje mikrobiálnu 
biomasu a obeh živín 

Zvýšenie alebo 
zníženie 

Dokázané Presvedčivé 
dôkazy 

Warnock et al (2007), 
Steiner et al (2008) 

Sorbované živiny sú 
prednostne transportované 
biouhlíkovými časticami 

Zvýšenie  Nedokázané  Nedokázané Nedostupný 

Čerstvý biouhlík sorbuje 
živiny prítomné v hydrof. 
organickej zložke 

Zníženie Presvedčivé 
dôkazy 

nedokázané Lebo et al (2003); 
Smernik (2005); 
Bornemann et al (2007) 

Legenda: 1. Stupeň istoty pre túto vlastnosť biouhlíka pri jeho aplikácii do pôdy. 2. Stupeň istoty prisúdenia tohto mechanizmu zmenám vo 
vylúhovaní prostredníctvom biouhlíka 
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5.4.1 Vylúhovanie živín všeobecné faktory  
Pre poľnohospodárstvo je vylúhovanie významné z hľadiska obehu živín v pôde. 
Vylúhovaním dochádza k uvoľňovaniu  živín v pôdnom roztoku a ich transportu do oblasti 
mimo koreňovej zóny, kde rastliny nie sú schopné živiny využiť. Počas transportu môžu byť 
živiny adsorbované na malých mobilných časticiach alebo koloidoch. Množstvá rastlinných 
esenciálnych živín, ktoré sa vytrácajú z koreňovej zóny vylúhovaním, však môžu byť značné: 
boli namerané straty až do 80 % aplikovaného N (Lehmann et al., 2004 in Lehmann J. 
and Joseph S., 2011), 172 % aplikovaného Ca (Omonti et al., 1983 in Lehmann J. and Joseph 
S., 2011) a 136 % aplikovaného Mg (Cahn et al., 1993 in Lehmann J. and Joseph S., 2011). 
Hodnoty väčšie než 100 % indikujú, že ďalšie živiny než tie, ktoré boli pridané, boli taktiež 
mobilizované (napr. procesom desorpcie). Vylúhovanie, ako väčšina pôdnych vlastností 
a procesov, môže byť priestorovo a časovo variabilné. Biouhlík pridaný do pôd znižuje 
vylúhovanie živín (Lehmann et al., 2003, Downie et al., 2007, Dunisch et al, 2007 in 
Lehmann a Joseph, 2011, Novak et al., 2009; Larid et al., 2010 in Beesley L. et al., 2013). 

Účinnosť využitia živín sa líši medzi druhmi plodín a odrodami, tak ako v prípade výskytu 
iných stresových faktorov, akými sú sucho či škodcovia. Nižšia účinnosť využitia živín by 
mala viesť k väčším stratám nevyužitých živín pri vylúhovaní. Množstvá, chemické zloženie, 
načasovanie a umiestnenie hnojív syntetických a organických sú ďalšími faktormi, ktoré 
významne ovplyvňujú modely vylúhovania živín  (Melgar et al., 1992; Cahn et al., 1993; van 
Es et al, 2002 in Lehmann J. and Joseph S., 2011). Pri väčšom zadržiavaní živín, spôsobenom 
pridaním biouhlíka do pôdy, dôjde k uľahčeniu načasovania aplikácie z hľadiska vylúhovania 
živín (Lehmann J. and Joseph S., 2011).  

 

5.4.1.1 Pôdna textúra a vplyv zrážok na migráciu živín 

Pórovitosť povrchu pôdy je rozhodujúca pre určenie intenzity, pri ktorej môže dážď preniknúť 
do pôdy a rozniesť živiny do koreňovej zóny. Najvyššia redukcia vylúhovania živín môže byť 
dosiahnutá pri aplikácii biouhlíka do piesčitých pôd. Rozdiely v pôdnej textúre ovplyvňujú 
zmeny v denitrifikačných pomeroch, čo je ovplyvnené aj stratou dusíka vo forme plynu (van 
Es et al., 2002 in Lehmann J. and Joseph S., 2011). Tok živín je výrazne ovplyvnený 
makropórmi v štruktúre pôdy (Ghodrati and Jury, 1990; Flury et al, 1994; Renck and 
Lehmann, 2004 in Lehmann J. and Joseph S., 2011).  Medzi intenzitou migrácie dusičnanov 
v pôdach a  zrážkami existuje lineárny vzťah (Melgar et al, 1992 in Lehmann J. and Joseph S., 
2011). Prídavok biouhlíka do pôd  v miestach s vysokými zrážkami môže byť veľmi efektívny 
v redukovaní strát z vylúhovania (Sogbejdi et al, 2001; van Es et al, 2006 in Lehmann J. 
and Joseph S., 2011).  

 

5.4.1.2 Katiónová výmenná kapacita (CEC)  

Nie len chémia ílov, pôdnych minerálov (akými sú napr. oxidy kovov, karbonáty) a organická 
zložka, ale aj prítomnosť prvkov v pôdnych roztokoch ovplyvňujú vylúhovanie. Napríklad u 
živín viazaných či v organických alebo anorganických zlúčeninách bude charakter náboja 
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určovať spôsob interakcie s nábojmi ostatných zložiek pôd. Kladne nabité ióny alebo 
molekuly môžu byť adsorbované na záporne nabitých íloch a pôdnej organickej zložke 
(Brady a Weil, 2008 in Lehmann J. and Joseph S., 2011), čo sa nazýva katiónovou výmennou 
kapacitou (CEC). Biouhlík má vysokú CEC, častice majú záporný náboj.  

 

5.4.1.3 Pôdna biológia a obeh živín  

Vylúhovanie živín musí byť posudzované v kontexte so všeobecným kolobehom živín, kde sú 
toky, ktoré zahŕňajú denitrifikáciu a ostatné plynné straty (v prípade dusíka), fixáciu, zrážanie, 
imobilizáciu, mineralizáciu a lúhovanie. Biouhlík redukuje uvoľňovanie N2O, jeho použitím 
do pôdy s kukuricou znížili straty plynného dusíka o viac než polovicu (Rondon et al., 2006 in 
Lehmann J. and Joseph S., 2011). Pri  aplikácii biouhlíka do lesnej pôdy s premenlivým 
množstvom dusíka došlo v laboratórnych podmienkach ku zvýšeniu nitrifikácie, ktorá bola  
spôsobená sorpciou nitrifikačne- inhibitujúcich fenolových zlúčenín na biouhlíku (Berglund et 
al., 2004; Gundale et al, 2007 in Lehmann J. and Joseph S., 2011) 

5.4.1.4 Rozsah a časová dynamika účinkov biouhlíka na vylúhovanie živín 

V súčasnosti nie je veľa prác, ktoré by hodnotili vplyv biouhlíka na vylúhovanie živín. 
Niektoré práce boli vykonané za použitia samotného biouhlíka pri laboratórnych 
podmienkach a biouhlíka/pôdnej zmesi v skleníku a na poli. Avšak výsledky na vylúhovanie 
živín v tejto oblasti zatiaľ neboli uverejnené. Priame meranie vylúhovania živín v zmesi 
biouhlíka a pôdy boli prevedené len Lehmannom a jeho kolektívom (2003), použitím  
lyzimetra v skleníku. Po prídavku biouhlíka do pôd uvádza Lehman and Joseph 2009 zníženie 
vylúhovateľnosti amónnych iónov o 60 %, mierne sa znížilo aj vylúhovanie Ca a Mg.  
Vylúhovanie K nebolo znížené, pretože samotný čerstvý biouhlík je bohatý na K. Starší 
biouhlík, ktorý má oveľa vyššiu CEC (Cheng et al, 2008 in Lehmann J. a Joseph S., 2009) 
môže mať oveľa vyššiu retenčnú schopnosť.  

Biouhlík je efektívny pri znižovaní vylúhovania všetkých živín, aspoň z krátkodobého 
hľadiska. Clough et al., 2013; Ventura et al., 2013 in Schmidt et al., 2014 uvádzajú  zníženie 
migrácie živín po prídavku biouhlíka do pôd.  Niekoľko štúdií však naznačuje, že 
vylúhovanie fosforu, amoniaku a dusičnanu, ktoré sú zvyčajne najviac limitujúcimi v raste 
plodín, boli znížené o viac ako 50 % hneď na začiatku a v jednom prípade po pridaní 250 mm 
vody (Lehmann et al., 2003 in Lehmann J. and Joseph S., 2009). Pri aplikácii NPK hnojiva, 
pridanie biouhlíka značne znížilo vylúhovanie  Ca a Mg iba počas prvého týždňa. Lehmann 
s koletívom (2003) zistili, že draslík sa vo výluhu zvýšil po pridaní biouhlíka do pôdy, čo je 
prisudzované vysokému obsahu K v samotnom biouhlíku (Lehmann J. and Joseph S., 2009). 
Niektorí autori uvádzajú, že sa zlepšila dostupnosť Ca, Mg a Zn (Major et al., 2010; Gartler et 
al., 2013 in Beesley L. et al., 2013) 

5.5 Vplyv biouhlíka na obmedzenie migrácie ťažkých kovov v pôdach 

Stopové prvky sú v prírodných zložkách životného prostredia všadeprítomné, väčšinou 
v malých koncentráciách. Taktiež sú do životného prostredia uvoľňované z rôznych zdrojov, 
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akými sú doprava, priemyselná a ťažobná činnosť, z fosílnych palív, výroby pesticídov a ich 
aplikácie a ďalších ľudských činností (Boruvka et al., 2005; Wong et al., 2002 in Silvetti M. 
et al., 2013). Toxické stopové prvky zahŕňajú polokovy ako As a kovy, napríklad Cd, Hg 
alebo Cu. Mobilita stopových kovov záleží na vlastnostiach pôdy: pôdnom pH a textúre, type 
a množstve prítomných oxyhydroxidov, obsahu organickej zložky, karbonátov, fosfátov 
a ílov, ktoré sú hlavnými zložkami pôdy zodpovednými za sorpciu toxických kovov 
a nekovov (Hol met al., 2003; Marcussen et al., 2009 in Silvetti M. et al., 2013). 

Vysoké koncentrácie ťažkých kovov v pôdach môžu spôsobovať dlhotrvajúce riziká 
vplývajúce ako na ekosystém, tak aj na ľudstvo. Preto boli vykonané viaceré pokusy 
zamerané na účinky anorganických minerálov a organických materiálov ako modifikátorov 
mobility a biologickej dostupnosti ťažkých kovov (Querol X. et al., 2006 in Jiang J. et al., 
2012). 

5.5.1 Acidobazická reakcia  
Jedným z faktorov ovplyvňujúcim rozpustnosť prvkov v pôde je pH. Pôdy, ktoré podliehajú 
zvetrávaniu, majú nízku katiónovú výmennú kapacitu a pH, vykazujú vysokú mobilitu 
a biologickú dostupnosť ťažkých kovov, napríklad Zn (Yu T. R. et al., 1997; Naidu R. et al., 
1997; Naidu R. et al., 1998 in Jiang et al., 2012, Fitz and Wenzel, 2002 in Beesley L. and 
Marmiroli M., 2010). Na druhej strane existujú prvky, akým je napríklad arzén, ktorý je 
rozpustnejší v zásaditých pôdach. Vzhľadom k tomu, že niektorý biouhlík má pH vyššie ako 8  
mohlo by dôjsť k opačným dopadom na mobilitu špecifických stopových prvkov, pokiaľ sú 
tieto alkalické materiály pridané do kontaminovaných pôd (Yin Chanand Xu, 2009 in Beesley 
L. and Marmiroli M., 2010). Okrem toho bola zistená spoločná mobilizácia rozpusteného 
uhlíka (DOC) a niektorých stopových prvkov v pôdnej vode (Clemente et al., 2008 in Beesley 
L. and Marmiroli M., 2010), čo vyvolalo ďalšie obavy týkajúce sa pridávania látok bohatých 
na uhlík do pôdy. Biouhlík má schopnosť sorbovať kovy a redukovať fytotoxické účinky 
(Beesley L. et al, 2011; Gomez-Eyles et al., 2013 in Beesley L. et al., 2013). Zlepšila sa 
dostupnosť Ca, Mg a Zn (Major et al., 2010; Gartler et al., 2013 in Beesley L. et al., 2013). 
Medzné hodnoty prvkov Cu a Zn v pôdach a kaloch z ČOV sú zobrazené v tabuľke č. 10. 

Tabuľka 10: Údaje o medzných hodnotách koncentrácií Cu a Zn  v pôdach  a kaloch z ČOV (upravené z 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě.) 

prvok Bežné 
pôdy1 
[mg/kg] 

 Piesky, hlinité piesky, 
štrkopiesky1 [mg/kg] 

Koncentrácia v kaloch2 [mg/kg] 

Cu 60 45 500 
Zn 120 105 2500 
Vysvetlivky: 1 - Medzné hodnoty koncentrácií  prvkov v extraktoch lúčavkou kráľovskou  v mg.kg-1 sušiny v pôde, 2 - Medzné (maximálne) 

hodnoty koncentrácií v kaloch v mg/kg sušiny. 
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6 Vzorky použité pre výskum 

6.1 Torefikovaný uhlík 

Pre vytvorenie torefikovaného uhlíka bolo použitých deväť druhov energetických travín, teda 
travín pestovaných za účelom ich energetického využitia, z výskumnej stanice travinárskej 
firmy OSEVA PRO, s.r.o. Zubří a ich zber prebiehal počas celého vegetačného obdobia (1 x 
mesačne). Pre torefakciu boli vybrané vzorky travín odobrané v auguste 2012. Všetky 
sledované traviny boli pestované na rovnakom pôdnom druhu, vplyv erózie pôd na obsah 
popolovín v travinách by mal byť teda rovnaký, avšak odlišná môže byť adhézia častíc 
spôsobená zadržovaním vlhkosti a prítomnosťou voskov. 

Postup prípravy torefikovaného uhlíka je popísaný v metodike. 

Z dôvodu lepšej prehľadnosti boli energetickým travinám priradené čísla, ktoré zobrazuje 
tabuľka č. 11. 

Tabuľka 11: Zoznam a bližší popis použitých travín, ich číselné priradenie 

Energetické traviny Názov traviny číslo 

Stebliny 
 
 
 
 

zámerne 
pestovaná 
biomasa 

Bromus marginatus 
Nees ex Steud. 

Celé 
jednoročné 

rastliny 

Sveřep horský 
Tacit 

1 

Rod: Festulolium Hybrid Perun 2 
Rod: Festulolium Hybrid Bečva 3 
Arrhenatherum 
elatius L. 

Ovsík vyvýšený 
rožnovský 

4 

Rod: Festulolium Hybrid Lofa 5 
 Ďatelinotrávna 

zmes (Jetel Lotr) 
6 

Festuca 
arundinacea Schreb. 

Kostřava 
rákosovitá Kora 

7 

Agrostis gigantea 
Roth. 

Psineček veľký 
rožnovský 

8 

Phalaroides 
arundinacea L. 

Lesknice 
rákosovitá 
Chrastava 

9 

 

Priebeh torefakcie je taktiež ovplyvnený zrnitostným zložením biomasy. U všetkých travín 
bol najvyšší výnos získaný v triede 1.0 – 1.6 mm v rozmedzí od 25 do 38 %, stredná hodnota 
veľkosti zrna (d050)  je uvedená na obr.č. 8. Z obrázku č. 8 vyplýva, že najvyššiu hodnotu 
d(050) vykazoval Hybrid Lofa a Hybrid Bečva.  
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Vysvetlivky: 1 – Sveřep horský Tacit, 2 – Hybrid Perun, 3 – Hybrid Bečva, 4 – Ovsík vyvýšený rožnovský, 5 – Hybrid Lofa, 6 – 
Ďatelinotrávna zmes, 7 – Kostřava rákosovitá Kora, 8 – Psineček veľký rožnovský, 9 – Lesknice rákosovitá Chrastava 

Obrázok č. 8: Stredná hodnota zrna d(050) deviatich druhov energetických travín 

 

Obrázok č. 9: Kumulatívna zrnitostná krivka deviatich druhov energetických travín pred a po torefakcii 

Na obr.č. 9 je uvedená kumulatívna zrnitostná krivka pre vzorku trávy pred torefakciou a po 
torefakcii. Torefakciou sa zvýšil podiel jemných častíc, hodnota d(050), ktorá bola vo 
vstupnom materiáli 0.638 mm klesla na 0.456 mm. Zrnitostný rozbor torefikovaného uhlíka 
z travín je uvedený v tabuľke č. 12. 

Tabuľka 12: Zrnitostný rozbor torefikovaného uhlíka z travín (teplota 200 °C, doba torefakcie 24 hodín) 

Zrnitostná trieda Hmotnosť Výnos kumulatívna krivka 
[mm] [g] [%] [%] 

pod 0,045 0,166 0,34 0,34 
0,063 - 0,045 1,029 2,14 2,48 
0,16 - 0,063 5,969 12,39 14,87 
0,25 - 0,16 9,199 19,10 33,97 
0,5 - 0,25 11,784 24,46 58,43 
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Tabuľka 13 - pokračovanie 

1,0 - 0,5 9,988 20,74 79,16 
1,6 - 1,0 5,479 11,37 90,54 
2,0 - 1,6 3,171 6,58 97,12 
nad 2,0 1,384 2,87 100,00 

 

Najskôr bola sledovaná závislosť úbytku organickej hmoty na čase procesu torefakcie, ktorú 
zobrazuje nasledujúci obrázok č. 10. Doba torefakcie môže byť niekedy veľmi krátka, aj 10 
min. Spravidla je tomu tak pri teplotách okolo 300 °C. Z dôvodu torefikovania trávnej 
biomasy pri 200 °C, došlo k preuhoľneniu materiálu neskôr, teda doba torefakcie bola dlhšia. 
S narastajúcim časom procesu klesá množstvo organickej hmoty v travinách. Tento dej je 
spôsobený v dôsledku rozkladu organického materiálu za vzniku plynnej zložky.  

 

Obrázok č. 10: Závislosť úbytku organickej hmoty travín počas procesu torefakcie 

6.1.1 Fixný uhlík, prchavá horľavina a popol 
Závislosť medzi zmenou charakteru horľaviny a dobou torefakcie byla sledovaná u vzorky 
Psineček veľký rožnovský. Výsledky sú uvedené v tabuľke č. 13 a na obr. č. 11. Nárastom 
obsahu fixného uhlíka dochádza k zníženiu zápalnej teploty paliva a jeho dlhšiemu horeniu 
(Dhungana, 2010).  

Tabuľka 14: Prehľad energetických vlastností torefikovaného uhlíka z travín 

Hodiny Úbytok [%] Prchavá horľavina [%] Popoloviny [%] Fixný uhlík [%] 
0   78,24 4,07 17,69 
2 16,53 77,67 6,87 15,46 
4 21,64 75,21 8,08 16,71 
6 28,18 70,28 9,5 20,21 
8 38,42 68,13 9,11 22,76 

16 41,04 66,24 9,91 23,86 
24 52,76 57,12 14,66 28,22 
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Obrázok č. 11: Závislosť medzi zmenou obsahu prchavej horľaviny a dobou torefakcie u psinečka veľkého 
rožnovského. 

Lineárna závislosť bola preukázaná aj medzi dobou torefakcie a obsahom popolovín a fixným 
uhlíkom.  

Z obrázkov č. 12 a 13 je zjavné, že procesom torefakcie došlo k zvýšeniu obsahu fixného 
uhlíka. Torefikované traviny mali v priemere v priemere o 22,73 % fixného uhlíka viac oproti 
vstupu. Najväčší nárast fixného uhlíka zaznamenal Hybrid LOFA (č. 5) 25,53 %, následne 
Jetel LOTR (č. 6) 24,5 %.  

Je samozrejmé, že pri poklese množstva prchavej horľaviny v palive, stúpa množstvo fixného 
uhlíka. Priemerný pokles prchavej horľaviny v palive po procese torefakcie dosiahol 32,36 %. 
Najväčší pokles prchavej horľaviny bol zistený u traviny Jetel Lotr (č. 6) 35,18 %, následne 
Kostřava rákosovitá KORA (č. 7) 34,47, Lesknice rákosovitá Chrastava (č. 9) 34,46 a Sveřep 
horský TACIT (č. 1) 34,45 %. 

Obsah popolovín v travinách bol pred procesom torefakcie v priemere 6,63 %, po procese 
torefakcie sa obsah popola zvýšil v priemere o 9,68 %. Najväčší obsah popola po procese 
torefakcie zaznamenala Kostřava rákosovitá KORA (č. 7) 14,19 %, následne Sveřep horský 
TACIT (č. 1) 12,53 % a Leknice rákosovitá Chrastava (č. 9) 11,87 %. Najnižšie obsahy 
popolovin po procese torefakcie boli zistené u  Ovsíka vyvýšeného rožnovského (č. 4) 12,39 
%, Psineček velký rožnovský (č. 8) 12,88 %, Hybrid LOFA (č. 5) 13,49 % a Hybrid PERUN 
(č. 2) 14,72 %. Obsah popolovín do 20 % obsiahnutých v torefikovanom uhlíku nebude 
problematickým pre spaľovanie, keďže takéto hodnoty odpovedajú strednej kvalite hnedého 
uhlia. 
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Vysvetlivky: 1 – Sveřep horský Tacit, 2 – Hybrid Perun, 3 – Hybrid Bečva, 4 – Ovsík vyvýšený rožnovský, 5 – Hybrid Lofa, 6 – 
Ďatelinotrávna zmes, 7 – Kostřava rákosovitá Kora, 8 – Psineček veľký rožnovský, 9 – Lesknice rákosovitá Chrastava, FC – fixný uhlík, VM 

– prchavá horľavina 

Obrázok č. 12: Vstupné percentuálne zastúpenie fixného uhlíka, popolu a prchavej horľaviny v travinách 

 

Vysvetlivky: 1 – Sveřep horský Tacit, 2 – Hybrid Perun, 3 – Hybrid Bečva, 4 – Ovsík vyvýšený rožnovský, 5 – Hybrid Lofa, 6 – 
Ďatelinotrávna zmes, 7 – Kostřava rákosovitá Kora, 8 – Psineček veľký rožnovský, 9 – Lesknice rákosovitá Chrastava 

Obrázok č. 13: Percentuálne zastúpenie fixného uhlíka, popolu a prchavej horľaviny po procese torefakcie 

Pre prehľadnejšie zobrazenie jednotlivých energetických parametrov, prikladám tabuľku č. 14 
nameraných hodnôt. 

Tabuľka 15: Percentuálne zastúpenie fixného uhlíka, popolu a prchavej horľaviny pred a po procese torefakcie 

Číslo Názov energetickej traviny 
Vstup Výstup 

VM Popol FC VM Popol FC 

1 
Sveřep horský TACIT 

82,26 5,53 12,21 47,81 18,06 34,13 

2 
Hybrid PERUN 

81,13 7,00 11,87 51,01 14,72 34,27 

3 
Hybrid  BEČVA 

81,78 6,93 11,29 49,22 16,87 33,91 

4 
Ovsík vyvýšený rožnovský 

81,45 6,05 12,50 53,48 12,39 34,13 

5 
Hybrid  LOFA 

82,89 6,08 11,03 49,95 13,49 36,56 

6 
Jetel  LOTR 

83,49 7,70 8,81 48,31 18,38 33,31 

7 
Kostřava rákosovitá KORA 

82,77 6,22 11,01 48,3 20,41 31,29 
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Tabuľka 14 - pokračovanie 

8 
Psineček velký rožnovský 

82,91 6,43 10,66 53,85 12,88 33,27 

9 
Lesknice rákosovitá Chrastava 

81,32 7,75 10,93 46,86 19,62 33,51 

 

6.1.2 Majoritné prvky 
U všetkých druhov travín bolo vykonané stanovenie obsahu majoritných prvkov 
prostredníctvom elementárneho analyzátora značky Euro EA, nachádzajúcim sa na 
pracovisku IGI, HGF, VŠB- TU Ostrava. 

6.1.2.1 Uhlík 

Obsah uhlíka sa v travinách na vstupe líši iba o 2,59 %. Koncentrácie sú veľmi vyrovnané, 
pohybujú sa v rozmedzí od 41,82 % až 44,41%. Najvyššie obsahy uhlíka vykazoval Hybrid 
LOFA (č. 5) 44,41 %. Procesom torefakcie stúpol obsah uhlíka o približne 6,1 %. Najväčší 
nárast obsahu uhlíka zaznamenal Jetel LOTR (č. 6), ktorého obsah uhlíka stúpol o 7,02 % 
a celkovo tvoril 50,64 % v sušine traviny. Hodnota mediánu koncentrácie uhlíka v travinách 
je 42,81 %, po torefakcii dosahuje hodnotu 48,73 %. Porovnanie koncentrácií uhlíka 
v travinách pred a po procese torefakcie je znázornené na obrázku č. 14. 

 

Vysvetlivky: 1 – Sveřep horský Tacit, 2 – Hybrid Perun, 3 – Hybrid Bečva, 4 – Ovsík vyvýšený rožnovský, 5 – Hybrid Lofa, 6 – 
Ďatelinotrávna zmes, 7 – Kostřava rákosovitá Kora, 8 – Psineček veľký rožnovský, 9 – Lesknice rákosovitá Chrastava 

Obrázok č. 14: Obsahy uhlíka v travinách pred a po procese torefakcie 

Z obrázka č. 15 je zrejmé, že obsah vodíka v biomase počas procesu klesá, čo je spôsobené 
chemickými reakciami (napr. odparovaním vody, rozkladom anhydrocukrov atd.), ktoré 
prebiehajú počas procesu. Hodnota mediánu obsahu vodíka travín je 7,22 %, zatiaľ čo 
hodnota mediánu obsahu vodíka v travinách po procese torefakcie je 3,25 %. Najviac vodíka 
obsahoval pred procesom torefakcie Jetel LOTR (č. 6) 7,45 %. Procesom torefakcie došlo 
k priemernému úbytku vodíka o 3,85 %. Najväčší pokles obsahu vodíka bol zistený u traviny 
Sveřep horský TACIT (č. 1) 4,76 % a Hybrid BEČVA (č. 3) 4,6 %. Naopak k najmenšiemu 
poklesu obsahu vodíka došlo u Psinečka velkého rožnovského (č. 8) 1,78 %. 
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Vysvetlivky: 1 – Sveřep horský Tacit, 2 – Hybrid Perun, 3 – Hybrid Bečva, 4 – Ovsík vyvýšený rožnovský, 5 – Hybrid Lofa, 6 – 
Ďatelinotrávna zmes, 7 – Kostřava rákosovitá Kora, 8 – Psineček veľký rožnovský, 9 – Lesknice rákosovitá Chrastava 

Obrázok č. 15: Obsahy vodíka v travinách pred a po procese torefakcie 

6.1.2.2 Dusík 

Z hľadiska využitia energetických travín pre spaľovanie by mal byť obsah dusíka čo najnižší 
(Obernberger I. et al., 2006). Podľa obrázku č. 16 je zjavné, že obsah dusíka v prepočte na 
množstvo biomasy je vyššie po procese torefakcie ako na vstupe. Množstvo dusíka v surovej 
biomase sa pohybuje v rozmedzí od 0,77 % až 1,60 %. Po procese torefakcie došlo k približne 
1,12 % nárastu obsahu dusíka v sušine travín. Teplota torefakcie nebola dostatočná pre 
rozklad organických látok s obsahom dusíka (lipidy, proteiny, peptidy, aminokyseliny apod.). 
Najvyšší nárast dusíka bol zistený u Hybrid BEČVA (č. 3) 2,03 % a Sveřep horský TACIT (č. 
1) 1,92 %. Najmenší nárast dusíka vykazoval Psineček velký rožnovský (č. 8) len 0,44 % 
a Ovsík vyvýšený rožnovský (č. 4) 0,58 %.  

 

Vysvetlivky: 1 – Sveřep horský Tacit, 2 – Hybrid Perun, 3 – Hybrid Bečva, 4 – Ovsík vyvýšený rožnovský, 5 – Hybrid Lofa, 6 – 
Ďatelinotrávna zmes, 7 – Kostřava rákosovitá Kora, 8 – Psineček veľký rožnovský, 9 – Lesknice rákosovitá Chrastava 

Obrázok č. 16: Obsahy dusíka v biomase pred a po procese torefakcie 

6.1.3 Použitie H:Corg pomeru k stanoveniu C stability 
 

Molárny pomer H:Corg sa používa k odlíšeniu biouhlíka od ostatných surovín, ktoré vznikli 
z organických materiálov termochemickou premenou z niekoľkých dôvodov: 

1. H:C pomer sa značne líši v závislosti na stupni termochemickej premeny (Keiluweit et 
al., 2010) 
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2. O:C pomer určuje stabilitu biouhlíka (Spokas, 2010) 
3. H:C a O:C pomery spolu úzko súvisia (pre nízko popolnaté biouhlíkaté materiály 

s obsahom popolovín <50% a obsahom prchavej horľaviny < 80%) 
4. H je stanovovaný experimentálne, kyslík je vypočítaný z výsledkov elementárnej 

analýzy po odpočítaní obsahu popolovín. 
 
Molárny pomer H:Corg  v biouhlíku je závislý na stupni termochemickej premeny, pri ktorej 
vznikajú konjugované aromatické štruktúry. Prítomnosť týchto štruktúr vyjadruje stabilitu 
biouhlíka.  Horný limit pomeru H:Corg = 0,7 rozdeľuje biouhlík na uhlíkaté materiály, ktoré 
boli alebo neboli termochemicky premenené. Za termochemicky alterované - premenené 
považujeme materiály, ktoré majú pomer H:Corg< 0,7. Tieto materiály majú väčší podiel 
kondenzovaných aromatických štruktúr. Ostatné termochemicky upravené materiály, ktoré 
majú H:Corg> 0,7 sú termochemicky alterované, ale nie sú považované za “termochemicky 
premenené”. Obrázok č. 17 ukazuje vzťah medzi procesnou teplotou a pomerom H:Corg pre 
termochemicky alterovanú biomasu a pre biomasu bez úpravy – vstupná surovina.  

 
 

 
Obrázok č. 17: Závislosť molárneho pomeru H:Corg na teplote pre termochemicky alterované organické 

materiály v porovnaní s termochemicky nezmenenou biomasou. 

 
Plná línia vedená bodom 0,7 označuje hornú hranicu H:Corg pomeru. Pod touto hranicou sa 
vyskytujú termochemicky alterované materiály, ale nepovažujú sa za termochemicky 
premenené (IBI, 2013). 
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Vysvetlivky: 1 – Sveřep horský Tacit, 2 – Hybrid Perun, 3 – Hybrid Bečva, 4 – Ovsík vyvýšený rožnovský, 5 – Hybrid Lofa, 6 – 
Ďatelinotrávna zmes, 7 – Kostřava rákosovitá Kora, 8 – Psineček veľký rožnovský, 9 – Lesknice rákosovitá Chrastava 

Obrázok č. 18: Termochemická konverzia pri torefakcii travín 

Z obr.č. 18 je zrejmé, že molárny pomer H/C sa pre jednotlivé traviny významne líši: medzi 
termochemicky alterované pri teplote 200 oC patrí: Sveřep horský Tacit, Hybridy Bečva, Lofa 
a Perun. Pre ostatné traviny bola teplota torefakcie nedostatočná, biouhlík nie je kompletne 
termochemicky alterovaný. Najväčší rozdiel vykazoval Psineček, ktorý počas procesu 
torefakcie stratil najmenej vodíku. Vo vstupnom materiáli travín sú koncentrácie vodíka 
porovnateľné.  

6.1.4 Výhrevnosť 
Energetické traviny majú už pred samotným procesom torefakcie vyššiu výhrevnosť ako 
slamové brikety 14 – 16 MJ/kg a takmer sa rovnajú výhrevnosti drevených brikiet 17-18 
MJ/kg. Dokazujú to aj výsledky zobrazené v obrázku č. 19, z ktorého je možné vyčítať, že 
výhrevnosť travín na vstupe bola v rozmedzí 16,43 – 18,64 MJ/kg. Počas procesu torefakcie 
došlo k nárastu výhrevnosti energetických travín o priemerne 2,19 MJ/kg. Najväčší nárast 
výhrevnosti bol zistený u traviny č. 2 Hybrid PERUN, ktorý predstavoval 3,86 MJ/kg. 
Zaznamenal tak najvyššiu výhrevnosť 20,59 MJ/kg. Druhú najvyššiu výhrevnosť dosiahol 
Jetel LOTR, ktorého výhrevnosť po procese bola 20,58 MJ/kg. 

 

Vysvetlivky: 1 – Sveřep horský Tacit, 2 – Hybrid Perun, 3 – Hybrid Bečva, 4 – Ovsík vyvýšený rožnovský, 5 – Hybrid Lofa, 6 – 
Ďatelinotrávna zmes, 7 – Kostřava rákosovitá Kora, 8 – Psineček veľký rožnovský, 9 – Lesknice rákosovitá Chrastava 

Obrázok č. 19: Výhrevnosti energetických travín pred a po procese torefakcie 
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Pre určenie popolovín obsiahnutých v travinách a ich genéze bola vykonaná fázová 
mineralogická analýza. V prípade vyššej kontaminácie travín pôdnymi časticami by sa 
v popolovinách vyskytovali ílové minerály, kremeň, karbonáty a živce.  

Vo všetkých vzorkách torefikovaných energetických travín boli metódou RTG – difrakcie 
identifikované nasledujúce minerály: sylvín (KCl), arkanit (K2SO4), bassanit (CaSO4), 
kremeň (SiO2), grafit a vo vzorke torefikovanej traviny – Sveřep horský TACIT, bol 
identifikovaný aj kalcit (CaCO3). Na nasledujúcich obrázkoch č. 20 a 21 je zobrazený 
difraktogram dvoch torefikovaných travín – Sveřepa horského TACIT a Ovsíka vyvýšeného 
rožnovského. 

 

Obrázok č. 20: RTG - difraktogram torefikovanej traviny – Sveřep horský TACIT 
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Obrázok č. 21: RTG – difraktogram torefikovanej traviny Ovsík vyvýšený rožnovský 

Minerály zistené v travinách po procese torefakcie, sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke č. 15. 

 

Tabuľka 16: Mineralogické zloženie torefikovanej biomasy [hm. %] 

Minerál Chemický 
vzorec 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Sylvín KCl 3,62 3,42 2,86 4,33 2,89 6,4 3,84 1,97 
Arkanit K2SO4 7,5 6,15 5,44 7,76 4,17 10,87 6,27 4,28 

Bassanit CaSO4 0,02 0,07 0,01 2,37 0,11 0,36 0,99 0,68 
Křemen SiO2 4,49 6,68 2,01 2,18 1,83 2,82 1,54 1,72 
Kalcit CaCO3 2,41 - - - - - -  

Grafit C 81,96 83,68 89,68 83,36 91 79,55 87,36 91,35 
Ʃ  100 100 100 100 100 100 100 100 

Vysvetlivky: 1 – Sveřep horský Tacit, 2 – Hybrid Perun, 3 – Hybrid Bečva, 4 – Ovsík vyvýšený rožnovský, 5 – Hybrid Lofa, 6 – 
Ďatelinotrávna zmes, 7 – Kostřava rákosovitá Kora, 8 – Psineček veľký rožnovský, 9 – Lesknice rákosovitá Chrastava 

Na nasledujúcich obrázkoch č. 22 vytvorených elektrónovým mikroskopom FEI Quanta 650 
FEG (SEM) je zobrazená bunková stena traviny (Hybrid LOFA) po procese torefakcie, na 
ktorej je zachytený kremeň, vyskytujúci sa vo forme opálu (SiO2.nH2O). Vytvorené kryštály 
opálu a sylvínu (KCl) svedčia o tom, že počas procesu torefakcie dochádza ku kryštalizácii 
minerálov z iónov, ktoré sa inak v travinách vyskytujú v iónovej forme. 
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Obrázok č. 22: vpravo: kryštály KCl na biouhlíku Hybrid LOFA, vľavo: výskyt opálu na bunkovej stene Hybrid 
LOFA 

Minerály vznikajúce pri torefakcii - arkanit (K2SO4), priemerný obsah je 6.55 % a sylvín 
(KCl) s priemerným obsahom 3.66 % v torefikovanom uhlíku sú pomerne dobre rozpustné. Je 
teda možné predpokladať, že vhodnou predúpravou (lúhovaním vo vode) je možné tieto 
minerály odstrániť z trávnej biomasy a pripraviť torefikovaný uhlík s nižším obsahom 
popolovín. V rámci vylúhovania bolo sledované uvoľnenie alkálií z čerstvých travín 
(okamžite po dodaní vzoriek), a taktiež zo sušených travín. Pre prípravu výluhov bola použitá 
metodika podľa Baxtera X.C. et al. (2012) a Tonn B. et al. (2012). Vylúhovanie prvkov 
prebiehalo v dobe 240 minút a omnoho efektívnejšie bolo vo vysušených travinách. Podobné 
výsledky dosiahli i Tonn B. et al. (2012). Napriek tomu, že vylúhovanie bolo efektívne (viď 
obrázok č. 23 a tabuľku č. 16), celkový výsledok sa na zníženiu obsahu popolovín 
v torefikovanom uhlíku príliš výrazne neprejavil. Najvýraznejší rozdiel bol zistený u jetele 
trávneho (cca 3%), ale medián rozdielu obsahu popolovín činil iba 1,47 %. Vzhľadom 
k energetickej náročnosti celého procesu nie je možné túto technológiu predúpravy odporučiť. 
Následne boli tiež testované možnosti „vyprania rozpustných minerálov“ z torefikovaného 
uhlíka, no ani v tomto prípade nebolo zníženie popolovín významné, priemerne dosiahlo cca 
1.8 %. 

 

Obrázok č. 23: Percentuálne zastúpenie popolovín v deviatich vzorkách torefikovaných energetických travín 
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Tabuľka 17: Obsah popolovín v travinách po torefakcii a obsah popolovín v travinách po vypraní vzoriek travín 
s vodou a následnou torefakciou 

Druh traviny 
Torefakcia Vypranie + torefakcia 

Rozdiel medzi neupravenou 
a vypranou vzorkou 

[%] 

Sveřep horský TACIT 18,06 16,44 1,62 

Hybrid PERUN 14,72 14,18 0,54 

Hybrid  BEČVA 16,87 16,00 0,87 

Ovsík vyvýšený rožnovský 12,39 11,89 0,50 

Hybrid  LOFA 13,49 12,84 0,65 

Jetel  LOTR 18,38 15,16 3,22 

Kostřava rákosovitá KORA 20,41 17,30 3,11 

Psineček velký rožnovský 12,88 11,41 1,47 

Lesknice rákosovitá Chrastava 19,62 17,86 1,76 

Medián 16,87 15,16 1,47 

6.1.5 Vylúhovateľnosť 
Vodnému vylúhovaniu boli podrobené vzorky deviatich druhov energetických travín odoberané 
z výskumnej stanice travinárskej Zubří v troch rôznych obdobiach – júl 2012, august 2012 a október 
2012. Vzorky boli ako v čerstvej, tak v sušenej forme (sušenie počas 24 hod v elektrickej peci pri 
teplote < 50 °C).  Cieľom vodného vylúhovania čerstvých a sušených vzoriek travín bolo zistiť vplyv 
dobe zberu na vylúhovanie látok. 

Vplyv vodného vylúhovania na uvoľňovanie prvkov bol sledovaný u deviatich druhov 
energetických travín, sušených aj čerstvých, zozbieraných v troch obdobiach: júl 2012, august 
2012 a október 2012. S dobou zberu sa mení aj hodnota niektorých parametrov (dusík, alkálie, 
síra) (Hadders G. and Olsson R., 1996).  

6.1.5.1 Vápnik  

Z nasledujúcich výsledkov je zjavné, že s narastajúcou dobou vylúhovania dochádza 
k zvýšeniu uvoľňovania vápnika do vodného roztoku u všetkých typov vzoriek. Je možné 
povedať, že vylúhovanie vápnika sušených vzoriek je o čosi vyššie než v čerstvých vzorkách. 
Čo sa týka vplyvu obdobia zberu na vylúhovanie vápnika, nedá sa jednoznačne tvrdiť, že 
doba zberu má vplyv na vylúhovanie vápnika.  
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Obrázok č. 24:Zobrazenie vylúhovateľnosti vápnika u čerstvých sušených travín z období júl, august a október 
2012 

6.1.5.2 Horčík 

Hodnota vylúhovaného horčíka, podobne ako hodnota vápnika, s dobou vylúhovania narastá 
u všetkých druhov energetických travín. Najvyššie namerané hodnoty boli dosiahnuté po 240 
minútach. Vplyv obdobia zberu na vylúhovanie horčíka v danom prípade nie je jednoznačný, 
dokonca ani rozdiely medzi výluhmi sušených a čerstvých travín nie sú výrazné.   
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Obrázok č. 25:Zobrazenie vylúhovateľnosti horčika u čerstvých a sušených travín z období júl, august a október 
2012 
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6.1.5.3 Fosforečnany 

Koncentrácia fosforečnanov bola veľmi rozdielna u čerstvých a sušených travín. Vo všetkých 
prípadoch však dochádza k nárastu fosforečnanov s dobou vylúhovania. Najvyššie 
koncentrácie fosforečnanov vo vodných výluhoch u čerstvých travín boli dosiahnuté v období 
júl 2012, avšak z obrázkov je evidentné, že ročné obdobie nemá až taký výrazný vplyv na 
koncentráciu fosforečnanov v travinách. Najvýraznejšie rozdiely sú vo výluhoch sušených 
travín. V období júl a október 2012 koncentrácie fosforečnanov vo vodných výluhoch 
dosahujú hodnotu 124 mg/l, zatiaľ čo maximálna koncentrácia fosforečnanov sušených travín 
v období august 2012 je viac ako trikrát nižšia – 37 mg/l. 
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Obrázok č. 26: Zobrazenie vylúhovateľnosti fosforečnanov u čerstvých a sušených travín z období júl, august a 
október 2012 

6.1.5.4 Chloridy 

Z energetického hľadiska je chlór vyskytujúci sa v biopalive nežiaduci, keďže zapríčiňuje 
tvorbu emisií, ovplyvňuje tvorbu dioxínov a furanov, spôsobuje koróziu a vytvára usadeniny 
(Obernberg I. and Thek G., 2004; Obernberg I. et al., 2006). Vylúhovanie výrazne znižuje 
koncentráciu K a Cl v rôznych typoch biomasy (Tonn B. et al, 2012). Z nasledujúcich 
obrázkov je zjavné, že vylúhovanie chlóru vo vzorkách sušených travín je výrazne vyššie než 
vo vzorkách čerstvých travín. Z hľadiska energetického využitia travín je teda predúprava 
travín sušením veľmi dôležitá. S dobou vylúhovania vzrastá aj koncentrácia vylúhovaných 
chloridov vo všetkých vzorkách, v sušených vzorkách výraznejšie než u čerstvých vzorkách 
travín. 
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Obrázok č. 27: Zobrazenie vylúhovateľnosti chloridov u čerstvých a sušených travín z období júl, august a 
október 2012 

Pre posúdenie vylúhovateľnosti travín bola vykonaná RTG – fluorescenčná analýza 
vstupných travín – máj, protokol č. ZUOVA60371/2012, výsledky sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke č. 17. Vzhľadom k tomu, že sa potvrdilo, že najvyššie vylúhovanie prebieha po 240 
minútach, tabuľka 18 taktiež obsahuje vypočítanú hodnotu úbytku prvkov vylúhovaním. 

Tabuľka 18: Koncentrácia prvkov v travinách – vstup (mg/kg sušiny) 

  Ca chloridy P Na K 

Sveřep horský TACIT 2120 2000 2150 82,43 8852 

Hybrid PERUN 2120 2790 1690 51,80 11632 

Hybrid  BEČVA 2340 2840 1700 76,35 9427 

Ovsík vyvýšený rožnovský 1370 1790 2040 52,54 11384 

Hybrid  LOFA 2060 3150 1850 49,76 12637 

Jetel  LOTR 8450 2210 3050 72,49 16426 

Kostřava rákosovitá KORA 2060 1660 1660 23,11 10872 

Psineček velký rožnovský 2480 2230 1990 26,29 7983 

Lesknice rákosovitá Chrastava 2390 1700 2190 30,72 9828 

 

Tabuľka 19: Úbytok prvkov po vylúhovaní – 240 minút 
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sušené traviny október 2012 - vylúhovanie  chloridov [mg/l]

1/X

2/X

3/X

4/X

5/X

6/X

7/X

8/X

9/X

Ca-čerstvé Ca-sušené P-čerstvé P-sušené Cl-čerstvé Cl-sušené K-čerstvé K-sušené Na-čerstvéNa-sušené

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Sveřep horský TACIT 20,3 24,0 5,70 15,21 13,31 38,93 24,4 53,5 12,54 17,61

Hybrid PERUN 11,3 15,8 3,69 22,88 6,01 39,78 14,4 38,6 23,26 41,05

Hybrid  BEČVA 10,6 13,6 5,14 23,79 6,52 39,90 7,0 50,5 15,23 22,60

Ovsík vyvýšený rožnovský 12,7 24,4 3,50 8,49 7,44 30,51 28,1 54,3 18,76 30,53

Hybrid  LOFA 20,5 23,1 7,63 10,03 11,03 29,88 27,4 64,6 37,56 48,76

Jetel  LOTR 2,4 4,8 0,99 4,90 4,19 30,24 20,2 48,5 36,47 67,65

Kostřava rákosovitá KORA 15,3 18,2 4,47 7,81 10,46 62,31 11,1 47,6 28,36 68,35

Psineček velký rožnovský 11,0 13,8 3,51 5,76 9,60 22,15 9,8 45,6 21,24 27,30

Lesknice rákosovitá Chrastava 10,7 17,8 3,19 8,91 8,51 37,26 10,0 34,9 29,11 36,10
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Obrázok č. 28: Úbytok prvkov po 240 minútach lúhovania čerstvých/sušených travín 

Obrázok č. 28 dokazuje, že najvýznamnějšie vylúhovanie bolo zistené u draslíka, kedy sa 
v sušených travinách po 240 minútach vylúhovalo priemerne cca 50 % vodorozpustného 
draslíka, ďalej nasledovali chloridy (priemerne 36.8 %) a sodík. Z čerstvých travín sa 
vylúhovalo menej než 20 % draslíka. Najmenej sa vylúhoval fosfor a vápnik. Avšak napriek 
tomu, že sa ukazuje, že vysušenie a následné vylúhovanie iónov prináša pozitívne výsledky, 
zaradenie tohoto procesu pred torefakciou by bolo energeticky náročné.  

6.1.6 Jódové číslo 
Jódové číslo ako vyjadrenie sorpčnej schopnosti uhlíka, bolo stanovované na torefikovaných 
travinách v laboratóriách IGI, HGF, VŠB – TU Ostrava. Výsledky sú zobrazené 
v nasledujúcom obrázku č. 29. 

 

 

Vysvetlivky: 1 – Sveřep horský Tacit, 2 – Hybrid Perun, 3 – Hybrid Bečva, 4 – Ovsík vyvýšený rožnovský, 5 – Hybrid Lofa, 6 – 
Ďatelinotrávna zmes, 7 – Kostřava rákosovitá Kora, 8 – Psineček veľký rožnovský, 9 – Lesknice rákosovitá Chrastava 
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Obrázok č. 29: Sorpčná schopnosť deviatich druhov torefikovaných travín vyjadrená jódovým číslom 

Tento parameter udáva množstvo jódu absorbovaného na gram materiálu a u aktívneho uhlia 
dosahuje hodnoty 400 – 1500 mg/g. Najvyššiu hodnotu jódového čísla 279,44 mg/g 
zaznamenal Hybrid LOFA(vzorka č. 5). Medián jódového čísla torefikovaných travín 
predstavuje hodnotu 196 mg/g. Nedosahuje tak ani spodnú hranicu zmieneného intervalu 
hodnôt pre sorpčný povrch aktivovaného uhlia, je potrebné nájsť pre torefikované traviny 
vhodnejšie využitie.  

6.2 Pyrolýzny uhlík z elektrárne MPA Burgau 

Pyrolýzny uhlík, ktorý v danej práci slúži ako materiál pre porovnanie vlastností 
torefikovaných materiálov, je produktom pyrolýznej elektrárne MPA Burgau z Nemecka, 
ktorá spracováva komunálny odpad.  

Zrnitostná analýza pyrolýzneho uhlíka bola vykonaná na laserovém granulometri firmy 
MASTERSIZER 2000 v laboratóriách IGI, VŠB – TU Ostrava. Zrnitostná krivka 
a kumulatívna zrnitostná krivka je uvedená na obr. .č. 30. Stredná hodnota zrna (d050) je 
121,023 µm. Hodnota (d090) je 190 µm a (d010) je 6.48 µm. Špecifický merný povrch častíc 
bol stanovený na 0.273 m2/g.  

 

Obrázok č. 30: Zrnitostná krivka pyrolýzneho uhlíka z elektrárne MPA Burgau 

Chemické zloženie pyrolýzneho uhlíka z elektrárne MPA Burgau bolo analyzované RTG- 
fluorescenciou v ZUOVA. Z analýzy vyplýva (výsledky analýz viď tabuľka č. 19), že 
najväčšie zastúpenie v danej vzorke má vápnik, následne kremík, chloridy a hliník. 
V porovnaní daných výsledkov uhlíka z elektrárne MPA Burgau so štandardmi IBI, konkrétne 
kategóriou B – stanovením ukazateľov toxicity, vzorka nespĺňa a presahuje limity stanovené 
pre olovo, kde vzorka vykazuje hodnotu 677 mg.kg-1 a medzná hodnota je 500 mg.kg-1.  
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Tabuľka 20: Chemické zloženie pyrolýzneho uhlíka z elektrárne MPA Burgau (upravené podľa výsledkov 
ZUOVA) 

Ukazateľ Hodnota Jednotka TYP Použitá 
metóda 

Neistota 
 

Hg <1,10 [mg/kg] A SOP OV 202 - 
Ag 1,00 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 15% 
Al 12100 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 10% 
As <0,600 [mg/kg] A SOP OV 202 - 
Ba 1290 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 25% 
Bi 8,30 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 20% 
Br 107 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 10% 
Ca 84400 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 15% 
Cd 8,30 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 50% 
Ce 32,7 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 25% 
Cl 28000 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 40% 
Co <20,0 [mg/kg] A SOP OV 202 - 
Cr 177 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 30% 
Cs 9,50 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 50% 
Cu 933 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 30% 
Fe 9870 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 10% 
Ga <0,500 [mg/kg] A SOP OV 202 - 
Ge <0,500 [mg/kg] A SOP OV 202 - 
I <0.700 [mg/kg] A SOP OV 202 - 
K 4950 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 15% 
La 23,0 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 30% 
Mg <5000 [mg/kg] A SOP OV 202 - 
Mn 570 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 25% 
Mo 3,10 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 20% 
Na <15000 [mg/kg] A SOP OV 202 - 
Nb 3,90 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 15% 
Ni 23,2 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 30% 
P 1250 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 40% 

Pb 677 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 25% 
Rb 17,6 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 10% 
S 2800 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 50% 

Sb 88,3 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 40% 
Se <0,600 [mg/kg] A SOP OV 202 - 
Si 47900 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 10% 
Sn 373 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 25% 
Sr 162 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 10% 
Ta 23,5 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 30% 
Te <0,500 [mg/kg] A SOP OV 202 - 
Th 6,40 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 10% 
Ti 3820 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 30% 
Tl 6,60 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 25% 
U <2,00 [mg/kg] A SOP OV 202 - 
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Tabuľka 21 - pokračovanie 

V 14,3 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 40% 
W 18,5 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 33% 
Y 2,40 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 10% 
Zn 3120 [mg/kg] A SOP OV 202 ± 15% 

 

Vo vzorke pyrolýzneho uhlíka boli metódou RTG- difrakcie (obŕazok č. 31) identifikované 3 
minerály: kremeň (3.09%), kalcit (7.24 %) a cordierit – cyklosilikát 2.56 % ((Mg, 
Fe)2Al3(AlSi5O18)).  

 

Obrázok č. 31: RTG- difraktogram pyrolýzneho uhlíka z elektrárne MPA BURGAU 

Z výsledkov mikroanalýzy vyplýva, že pyrolýzny uhlík obsahuje častice s vysokou 
koncentráciou Sn, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 4 do 75%, častice s Sn vytvárajú chloridy. 
Ďalej sa vyskytujú kovové častice  s vysokým obsahom Cu- Zn alebo Cu- Pb, prípadne ZnCl2 
a kovové častice Pb- Zn s obsahmi Pb okolo 80 %. Kovové častice Pb- Sn obsahujú 60 až 70 
% Pb.  Napriek tomu, že mikroanalýzou bolo  zachytené značné množstvo častíc s obsahom 
Sn, koncentrácia  Sn v pyrolýznom uhlíku nie je najvyššia, dosahuje iba 373 mg/kg, obsahy 
Cu sú vyššie 933 mg/kg a Pb 677 mg/kg a najvyššie sú obsahy Zn 3120 mg/kg.  Vzhľadom 
k tomu, že prevažná časť analyzovaných plôch dokazuje, že kovy sú v metalických zliatinách, 
je možné predpokladať, že ich vylúhovanie vo vodnom prostredí pri testoch pyrolýzneho 
uhlíka ako sorbentu bude veľmi nízke.  
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Tabuľka 22: Výsledky analýzy častíc metódou SEM/EDX 

 Častice I Častice II Častice III 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(%) 

C 5.99 3.24 5.40 11.5 6.48 3.61  5.12 7.98 7.42 5.37  19.99 

O 13.90 6.90 14.7 16.9 12.64 4.19  2.28  5.84 4.34 4.55 8.59 

Si 0.48  0.68  0.71 0.88 1.31      0.44 

Al 0.84 0.66   1.11   1.74  1.22  4.76 5.19 

Na   0.79           

Ca    0.45   2.93      0.64 

Cl 13.48  4.76 9.36 13.38  10.1    8.93 0.89 9.43 

S      1.38       0.24 

Cu 2.95      0.71 58.18 59.22 12.34 16.95  2.63 

Pb 3.99 6.39    16.65 0.88   73.17 61.22  2.05 

Sn 66.16 75.84 66.6 4.41 62.45 72.25 82.7      3.69 

Zn 5.55   52.7 3.22 2.02  32.65 32.91  3.57 89.79 59.77 

 

      

 

Obrázok č. 32: Fotodokumentácia zo scanovacieho elektrónového mikroskopu - častice 1: Sn-Cl, 2: Cu-Pb,3: 
Zn-Cl 
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Tabuľka 23: Výsledky analýzy častíc metódou SEM/EDX 

 

 

      

     

 

 Častice 
III. IV.  V. VI. VII. VIII.  

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
C 4.20 5.81 8.91   4.15 4.63 10.18 2.81 3.75 4.46  

O 7.08 6.80 19.63 27.83 30.67 8.01 6.29 16.73 4.97 3.38 8.86 3.55 

Si   1.75 22.12 25.07   0.86  0.71  2.18 

Al 2.43 1.65  5.76 14.39 3.34 2.91 0.25   3.32 1.46 

Na   2.77  0.60        

K   0.36 1.42 1.05        

Ca   1.26 2.88 7.95   2.63 2.90 1.91   

Cl   3.03     3.01     

Cu          27.98   

Fe   62.26          

Pb 74.12 80.33  39.89 20.27 63.46 72.70 2.66 3.99 3.92 77.25  

Sn      21.05 13.48 63.38 84.46 58.34 6.12  

Zn 12.17 5.42           

4 5 

6 7 
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Obrázok č. 33: Fotodokumentácia zo scanovacieho elektrónového mikroskopu - častice 4: Pb-O, 5: Pb-Sn, 6: Sn-
Cu, 7: Pb-Sn,  8: Au. 

6.3 Aktívne uhlie firmy MERCK 

Aktívne uhlie od firmy MERCK je komerčným produktom vytvoreným zo škrupiniek 
kokosových orechov. Jeho vlastnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 22. 

Tabuľka 24: Vlastnosti aktívneho uhlia od firmy MERCK 

Vlastnosti Hodnota 
Sypná hmotnosť [g/l] 500 

Obsah popolu [%] 3 
Vlhkosť [%] 5 

Jódové číslo [mg/g] 1050 

Veľkosť častíc [μm] 95% < 45 

Špecifický povrch BET [m2/g] 1300 
 
 
Jódové číslo odpovedá aktivite, tj. vnútornému povrchu aktívneho uhlia. Aktívne uhlie s 
vyšším jódovým číslom môže adsorbovať väčšie množstvo látok než iné s nižším jódovým 

číslom. Aktívne uhlie s vyšším jódovým číslom má výhodu v dlhšej životnosti. Aktívne uhlie 

vyrobené z kokosových škrupín môže byť vyrobené s vysokou aktivitou, bez toho, aby 
stratilo pevnosť.  

6.4 Torefikovaná drevná biomasa spoločnosti Andritz ACB 

Spoločnosť Andritz ACB je rakúskou firmou s demonštrujúcim torefakčným zariadením, 
ktoré za hodinu dokáže spracovať jednu tonu materiálu. Táto demonštrujúca jednotka je 
v prevádzke od jesene 2011 a zameriava sa na spracovávanie lesného zeleného odpadu, listov 
z cukrovej trstiny a smrekové drevo. Jedná sa jednotku s otáčajúcim, nepriamo zahrievaným 
bubnovým reaktorom, ktorá vytvára pelety. 

V rámci konferencie s názvom Central European Biomass Conference 2014, ktorá sa konala 
v období od 15.-18. januára 2014 v Grazi,  som mala možnosť zúčastniť sa exkurzie v  
pilotnej torefakčnej jednotke spoločnosti Andritz ACB vo Frohnleitne, kde mi boli poskytnuté 

8 
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vzorky - drevné pelety s priemerom cca 75 mm a taktiež vzorky smrekového dreva pred 
procesom torefakcie, zobrazené na nasledujúcich obrázkoch. 

  

Obrázok č. 34: vľavo: vzorky smrekového dreva na vstupe, vpravo: pelety torefikovaného smrekového dreva 

Výsledky elementárnej analýzy smrekového dreva na vstupe a po torefakcii sú zobrazené na 
nasledujúcom obrázku č. 35. 

 

Obrázok č. 35: Zastúpenie majoritných prvkov v smrekovom dreve pred a po procese torefakcie 

Z obrázku č. 35 je evidentné, že procesom torefakcie nedochádza v daných vzorkách 
k výraznej zmene koncentrácie dusíka. Smrekové drevo na vstupe obsahuje 0,404 % dusíka, 
čo je bezpečná koncentrácia vstupnej biomasy pre následné využitie pre klasické konvenčné 
spaľovanie.  

V torefikovanej smrekovej biomase vzrástol obsah uhlíka o 7 %, čo je podobné ako u vzoriek 
travín. V dôsledku chemických reakcií došlo k uvoľneniu vodíka o nepatrných 0,45 % 
v porovnaní so vstupnou hodnotou. Pomer H:C predstavuje hodnotu 0,107, čo znamená, že 
smrekové drevo bolo počas procesu torefakcie termochemicky alterované. 

6.4.1 Energetické parametre 
Torefikovaný uhlík z dreva vykazoval hodnoty zobrazené v nasledujúcej tabuľke. Spalné 
teplo dreva pre torefakciu malo hodnotu 18,11 MJ/kg. Torefakciou sa hodnota spaľovacieho 
tepla zvýšila o 4,42 MJ/kg.  
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Tabuľka 25: Energetické vlastnosti torefikovaného uhlíka z dreva (Andritz) 

Vlhkosť Prchavá 
horľavina 

Popoloviny Fixný uhlík Spalné teplo 

[%] (MJ/kg) 
4,31 76,14 0,78 23,08 22,53 

 

6.4.2 RTG - fluorescencia 
Chemické zloženie torefikovanej drevnej biomasy bolo sledované prostredníctvom mobilnej 
RTG – fluorescencie, IGI, VŠB – TU Ostrava. Výsledky sú zobrazené v tabuľke č. 24. 

Tabuľka 26: Chemické zloženie torefikovanej drevnej biomasy 

Prvok Jednotka Koncentrácia 
Al [%] 0,102 
Si [%] 0,207 
P [%] 0,192 
S [%] 0,036 
Cl [%] 1,934 
K [%] 0,313 
Ca [%] 0,549 
Mn [%] 0,054 
Fe [%] 0,091 
Zn [mg/kg ]sušiny 51 
Cd [mg/kg ]sušiny 3,2 
Cu [mg/kg] sušiny 4,7 

 

6.5 Porovnanie vylúhovateľnosti z torefikovaného uhlíka a pyrolýzneho 
uhlíka 

V tabuľkách č. 25 a 26 sú zobrazené výsledky vodného vylúhovania uhlíkatých materiálov. 
Koncentrácia rozpustných látok v torefikovanom uhlíku z travín stúpala s dobou vylúhovania 
a po 4 týždňoch lúhovania došlo k ustáleniu, respekt. miernemu poklesu rozpustných látok. 
K najvýraznejšiemu nárastu rozpustných látok došlo po 1 dni vylúhovania z hodnoty 4570 
mg/l na 5740 mg/l. Koncentrácia rozpustných látok vo vodnom výluhu z  torefikovaného 
uhlíka z travín je samozrejme vyššia ako u aktívneho uhlíka, ktorý v dôsledku nízkeho obsahu 
minerálnych solí a vysokému obsahu uhlíka zaznamenal koncentráciu pohybujúcu sa okolo 
hodnoty 900 mg/l. Naopak najvyššie koncentrácie boli namerané u pyrolýzneho uhlíka, kde 
po dvoch a štyroch týždňoch dosahovala koncentrácia rozpustných látok takmer dvojnásobnú 
hodnotu rozpustných látok torefikovaného uhlíka z travín. V porovnaní s torefikovaným 
uhlíkom z dreva, boli koncentrácie vylúhovaných rozpustných látok u torefikovaného uhlíka 
z travín vyššie. 

Koncentrácia chloridov bola najnižšia vo vodných výluhoch z torefikovaného uhlíka dreva 
(do 2,1 mg/l). U torefikovaného uhlíka z travín sa koncentrácia chloridov pohybuje okolo 
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hodnoty 250 mg/l. Najvyššie hodnoty vylúhovaných chloridov však boli zaznamenané 
u vzorky pyrolýzneho uhlíka z MPA Burgau, kde koncentrácia dosiahla hodnotu až 4877,57 
mg/l. 

Koncentrácie dusitanov boli u torefikovaného uhlíka z travín a dreva porovnateľné. V oboch 
prípadoch s narastajúcim časom dochádzalo k zvýšeniu koncentrácie. Po 4 týždňoch 
lúhovania, však došlo u vodného výluhu torefikovaného uhlíka z dreva k poklesu 
koncentrácie dusitanov. U vzoriek pyrolýzneho uhlíka a aktívneho uhlíka nebola koncentrácia 
dusitanov zaznamenaná. 

Najvyššie koncentrácie celkového dusíka, dusičnanov a amónnych iónov boli zaznamenané 
vo výluhoch z torefikovaného uhlíka z travín, čo je dôsledkom vlastností fytomasy. Taktiež 
z dôvodu vysokej koncentrácie fosforu v travinách sú koncentrácie vylúhovaného celkového 
fosforu a fosforečnanov výrazne najvyššie vo vzorkách torefikovaného uhlíka z travín. Vo 
výluhoch torefikovaného uhlíka z travín dochádza s narastajúcou dobou lúhovania k zvýšeniu 
koncentrácie fosforečnanov, zatiaľ čo hodnota vylúhovaného celkového fosforu je stabilná.  

Najvyššie koncentrácie síranov boli namerané vo vodných výluhoch pyrolýzneho uhlíka 
z MPA Burgau 1080,44 mg/l a torefikovaného uhlíka z travín 812,38 mg/l.  

Vodný výluh torefikovaného uhlíka z travín a dreva mal kyslé pH, u pyrolýzneho uhlíka 
z MPA Burgau bolo pH neutrálne, zatiaľ čo aktívne uhlie vykazovalo zásaditý charakter. 

Tabuľka 27: Výsledky vodného vylúhovania torefikovaných uhlíkov 

 

Výluhy Torefikovaný uhlík traviny Torefikovaný uhlík drevo (Andritz) 

  1 hod 24 hod 2 týždne 4 týždne 1 hod 24 hod 2 týždne 4 týždne 

vodivosť 
[μS/cm] 

4550 5430 4510 4690 467 570 493 535 

R.L. 

[mg/l] 

4570 5740 6 245,00 6 215,00 1436,6 2063,3 2 245,00 2 250,00 

Cl- 247,95 263,73 247,59 255,13 1,915 2,044 1,987 2,072 

NO2
- 1,177 1,879 1,8 1,85 1,324 1,762 3,237 0,026 

NO3
- 8 8,37 8,43 6,55 0,757 0,775 0,603 0,608 

NH4
+ 7,25 12,83 12,15 12,43 0,366 0,396 0,001 0,18 

(PO4)
2- 461,25 586,25 747,64 847,15 7,838 11.703 13,904 15,566 

(SO4)
2- 642,95 801,97 773,41 812,38 15,838 20,213 18,907 15,437 

N 52,1 66,9 14,44 13,25 6,78 7,47 9,96 5,54 

P 323 236 359 352 1,656 3,783 2,352 5,64 

K 941,84 1105,43             

pH   4,79 4,48 4,8 4,57 4,88 4,93 5,78 5,6 

TOC  650,24 784,14 849,56 1127,55 665,24 756,14 865,48 966,11 
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Tabuľka 28: Výsledky vodného vylúhovania pyrolýzneho uhlíka a aktívneho uhlia 

Výluhy Pyrolýzny uhlík z Burgau Aktívne uhlie MERCK 

  1 hod 24 hod 2  týždne 4 týždne 1 hod 24 hod 2 týždne 4 týždne 

vodivosť [μS/cm] 14 500,0 14 410,0 14 930,00 15 590,00 1230 1264 1 270,00 1 254,00 

R.L. 

[mg/l] 

10 240,0 10 185,0 11 365,00 11 580,00 906,6 976,6 865 895 

Cl- 4 372,70 4 408,20 4 620,09 4 877,57 10,154 10,894 11,458 10,98 

NO2
- 0 0 0 0 0,004 0,006 0 0 

NO3
- 

6,087 6,069 
6,16 5,94 0,691 0,705 0,663 0,62 

NH4
+ 0,46 0,52 0,331 0,157 0,13 0,165 0,173 0,079 

(PO4)
2- 7,957 7,949 33,53 9,01 1,185 1,266 2,241 2,498 

(SO4)
2- 832,40 854,71 1 000,14 1 080,44 3,016 3,153 3,4 3,05 

N 1,85 1,93 1,72 1,63 8,86 8,92 0,95 0,9 

P 8,00 8,01 0,12 0,06 0,204 0,222 0,719 0,938 

K                 

pH   9,14 8,95 7,22 7,53 10,4 10,25 10 10,98 

TOC  46,28 47,56 48,94 47,38 28,24 27,16 36,54 21,17 

6.6 Kaly 

Pre porovnanie vlastností uhlíkatých materiálov na vylúhovanie živín a stopových prvkov  
boli použité štyri vzorky kalov poskytnuté z Ústrednej čistiarne odpadových vôd spoločnosti 
OVAK a.s. (ostravské vodárny a kanalizace) z Ostravy – Přívoza. Každý druh kalu bol vo 
vápnenej (hygienizovanej) a nevápnenej forme. Výsledky chemického zloženia vápneného 
kalu za rok 2013 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 27, hodnota mediánu je vypočítaná z 
12 mesačných odberov. Z tabuľky je zrejmé, že kaly obsahujú významné množstvo živín N, 
P, K.  Kaly z ÚČOV sú využívané k výrobe rekultivačného substrátu, ich priame využitie  
k rekultivácii nie je možné, keďže nesplňujú podmienky vyhlášky č.294/2005 Sb 
v poslednom znení a normované hodnoty u Cd a Hg sú prevýšené.  

Tabuľka 29: Chemické zloženie vápneného kalu z ÚČOV (rok 2013 – 12 hodnôt), získané z ÚČOV 

  Minimum Maximum Medián Limit 294/2005 Sb. 
As mg/kg sušiny 7,88 15,60 9,9 10 
Cd mg/kg sušiny 1,03 3,65 1,19 1 

Co mg/kg sušiny 5,04 11,30 7,50  
Cr mg/kg sušiny 35,10 81,40 57,30 200 

Hg mg/kg sušiny 1,10 2,90 1,90 0.80 
Mo mg/kg sušiny 4,39 10,30 7,50  
Ni mg/kg sušiny 27,10 64,40 39,40 80 

Pb mg/kg sušiny 26,70 72,0 42,80  
Sn mg/kg sušiny 5,0 94,10 55,30  
Zn mg/kg sušiny 754 1520 1064  

Ncelk % 1,9 4,4 2,8  
N-NH4 % 0,1 0,77 0,35  

N-NO3 % < 0,015 < 0,015 < 0,015  
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Tabuľka 30 - pokračovanie 

P2O5 % 3,91 6,15 5,0  
K2O % 0,14 0,29 0,23  

 

Prídavok sorbentu na báze uhlíkatých materiálov by mohol ovplyvniť rýchle vylúhovanie 
živín a tým zamedziť aj migrácii ťažkých kovov, ktoré sú z hygienizovaných kalov 
uvoľňované v rámci tvorby humátov ťažkých kovov, ktoré majú vyššiu rozpustnosť 
v alkalickom prostredí.  

6.6 Pôda 

Vzorka pôd bola odobraná v Rybí pri Novom Jičíne v oblasti známej veľmi hojným výskytom 
hornín těšinitovej asociácie, ktorá je z hľadiska horninového typu podložia dominantná. 
Niektoré z týchto vyvrelín obsahujú vysoké koncentrácie stopových prvkov (Cr, Ti, Ni, Co, 
Ba, Sr, menej Cu, Zn atd.). Vzorka bola odobraná na kopci Holiváku, kde prevažuje 
kambizem.  

V rámci ČR bol vykonaný geochemický výskum pôd, ktorý slúži pre hodnotenie 
kontaminácie poľnohospodárskych pôd. Výsledkom tohto prieskumu boli určené hodnoty 
pozadia, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 28 (Podlešáková et al. 1997). 
Z porovnania výsledkov obsahu rizikových prvkov v pôdach vyvinutých v definovanom 
horninovom prostredí  (Podlešáková et al. 1997) vyplýva, že odobraná vzorka pôdy odpovedá 
zastúpením stopových prvkov svahovinám ultrabazik a bazických hornin.  

Tabuľka 31: Chemické zloženie hornín 

  

 
Hg As Cd Be Pb Zn Cu V Mn Co Cr Ni 

[mg/kg sušiny] 
Pieskovec 0.17 6.1 0.16 1.96 35.7 60.9 14.4 51.0 566 8.9 40.1 18.4 
Svahoviny 
ultrabazik 

0.17 22.1 0.17 2.76 40.8 103 46.7 156 906 28.1 149 59.5 

Svahoviny 
bazik 

0.16 18.2 0.19 2.08 31.4 113 50.5 166 1136 40.1 236 81.0 

Vzorka - 29.83 0.24 - 22,25 321 32.86 176 964 32.3 219 56.2 
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7 Metódy analýzy 

7.1  Metody odběru vzorků  

Vzorky kalov boli odobrané podľa ČSN EN ISO 5667 Pokyny pro odběr vzorků kalů 
z čistíren a úpraven vod, Odběr vzorků časť 13. 

Vzorka pôdy z Rybí bola odobraná v súlade s ČSN ISO 10 381-6 Kvalita půdy – odběr 
vzorků – část 6. 

Odber pyrolýzneho uhlíka bol vykonaný podľa ČSN EN 15442 Tuhá alternativní paliva – 
Metody vzorkování. 

Vzorky travín boli odoberané zo Stanice OSEVA Pro Zubří v spolupráci s personálom 
stanice. Vzorky boli odobrané po strojovom zbere, pravidelne raz mesačne v období bez 
dažďa. Celkom bolo odobraných 7 kg travín. Po odvoze do laboratória IGI, VŠB – TU 
Ostrava bola stanovovaná vlhkosť, časť travín bola zamrazená pre ďalšie spracovanie a časť 
bola vysušená. Následne bola zhomogenizovaná a nasekaná na veľkosť 4 cm, namletá 
v mlynčeku Vorwerk a domletá v mlynčeku Pulveristte firmy Fritsch na analytickú jemnosť. 
Takto pripravené vzorky boli používané pre ďalšie analýzy či technologické aplikácie. 

7.2 Stanovenie v sušine vzorky  

7.2.1 Prvková analýza – primárna analýza 
Primárnej prvkovej analýze (stanovenie C,H,N,S,O) boli podrobené vzorky torefikovaného 
uhlíka z energetických travín a smreku, pyrolýzneho uhlíka firmy MPA Burgau, aktívneho 
uhlia firmy MERC, pôdy z oblasti Rybí a 4 vzorky kalov z ČOV. Analýzy prebiehali na 
Elementárnom analyzátore značky Euro EA na pracovisku IGI, HGF. VŠB – TU Ostrava na 
základe metodiky ČSN EN 15104 – Tuhá biopaliva  Stanovení celkového obsahu uhlíku, 
vodíku a dusíku – instrumentální metody, pre pyrolýzny uhlík alebo torefikovaný uhlík bola 
použitá metóda ČSN EN 15407 Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení uhlíku, vodíku 
a dusíku. 
 

7.2.2 Metóda RTG-fluorescencie 
Pre stanovenie stopových prvkov a majoritných prvkov vyskytujúcich sa vo vzorkách 
uhlíkatých materiálov,  travín, pôde a v kaloch z ČOV bola analýza vykonaná metódou RTG 
– fluorescencie v akreditovaných laboratóriách ZUOVA s použitím spektrometra SPECTRO 
XEPOS III HE (SPECTRO) podľa ČSN EN 15309 Charakterizace odpadů a půd – Stanovení 
elementárního složení metodou rentgenové fluorescence a mobilnou RTG – fluorescenciou 
Innov – X Systems, prístroj DELTA PROFESSIONAL s technológiou X-Act Count. 
Výsledky z mobilnej RTG – fluorescencie boli vykonané v súlade so smernicou EPA 6200. 

7.2.3 Metóda fázovej analýzy – RTG difrakcie 
Fázové zloženie vzoriek bolo sledované pomocou práškovej RTG difrakčnej analýzy. Pre 
overenie správnosti kvalitatívneho vyhodnotenia a tiež pre semikvantitatívne odhady zloženia 
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vzoriek bola použitá Rietveldova analýza difrakčných dát (software RayfleX Autoquan). 
Meranie prebiehalo na prístroji Bruker AXS D8 Advance s 2 Θ/Θ geometriou, s Goebelovým 
zrkadlom v primárnom zväzku a s energiovo disperzným detektorom SOL-XE. Výsledky sú 
prezentované vrátane odhadov náhodných chýb (štatistická úroveň 99%, tj. 3σ). Analýza bola 
vykonaná Dr. Ing. D. Matýskom v laboratóriu ICT, VŠB – TU Ostrava.  

7.2.4 Chemická mikroanalýza SEM/EDX 

Chemická analýza častíc pyrolýzneho uhlíka z Burgau  bola vykonaná vo vzorke nábrusu. 
Analýza bola vykonaná Dr. Ing. D. Matýskom pomocou skenovacieho elektrónového 
mikroskopu FEI Quanta 650 FEG s využitím energiovo disperzného analyzátora EDAX. 

7.2.5 Stanovenie alkálií 

Analýza obsahu alkálií a chloridov bola vykonaná podľa ČSN EN 15105 Tuhá biopaliva – 
Stanovení obsahů chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě. Stanovenie alkálií podľa 
tejto metódy bolo uplatnené pre traviny v rámci sledovania chovania alkálií počas 
vegetačného obdobia a pre sledovanie vplyvu vymývania (predúprava travín lúhovaním 
vodou počas 240 minút) na obsah alkálií v biomase (internet 3).  

7.2.6 Zrnitostná analýza 

ČSN EN 15415 Tuhá alternativní paliva – Stanovení rozdělení podle velikosti částic. Pre 
zrnitostné rozbory travín a pyrolýzneho, taktiež torefikovaného uhlíka boli použité sitá o 
veľkosti ok: 0,045; 0,063; 0,16; 0,25; 0,5; 1,0; 1,6; 2,0 a 2,5 mm. Niektoré zrnitostné rozbory 
boli vykonané laserovým granulometrom firmy Malvern MasterSizer 2000 v laboratóriách 
IGI, VŠB – TU Ostrava. 

7.3  Energetické parametre 

Základnými energetickými parametrami , ktoré boli stanovované u travín a uhlíkatých 
materiálov sú obsah vlhkosti, popolovín, prchavej horľaviny, fixného uhlíka a spaľovacie 
teplo. 

 

7.3.1 Výhrevnosť, spaľovacie teplo 
Pre stanovenie výhrevnosti travín bola použitá metóda ČSN ISO 1928 Stanovení spalného 
tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti a pre uhlíkaté 
produkty bola použitá metóda ČSN EN 15400 Tuhá alternativní paliva – Stanovení spalného 
tepla a výhřevnosti. Analýzy boli vykonané kalorimetrom firmy LECO AC-350 
v laboratóriách IEI, VŠB – TU Ostrava (Ing. H.Škrobánková, PhD).  

7.3.2 Prchavá horľavina 
Jednou z najdôležitejších zložiek paliva je obsah prchavej horľaviny (VM – volatile mater). 
Táto zložka má veľký vplyv na zápalnosť a prepal tuhých biopalív. VM rozpaľuje palivo, 
ktoré sa následne zahrieva a ľahko zapáli. Prchavá horľavina tak podporuje zapálenie paliva 
(Goidich S. J., 2007). S rastúcim obsahom prchavej horľaviny v palive súvisí aj dĺžka 
plameňa. Ak prchavá horľavina v spaľovacej komore nevyhorí, odchádza v spalinách a tvorí 
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chemický nedopal (Holoubek D., 2002). Prchavá horľavina v trávnej biomase bola stanovená 
podľa ČSN EN 15402 Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny. Pre 
uhlíkaté produkty bola použitá metóda ČSN ISO 562 Černá uhlí a koks – Stanovení prchavé 
hořlaviny. Analýzy boli vykonané v termogravimetrickom analyzátore (TGA 701 firmy 
LECO), v laboratóriách IEI, VŠB – TU Ostrava (Ing. H.Škrobánková, PhD).  
 

7.3.3 Fixný uhlík 
Fixný uhlík je pevný horľavý zvyšok, ktorý vzniká po zahriatí uhoľnatých častíc a odstránení 
prchavej zložky. Obsah fixného uhlíka sa zisťuje odčítaním percentuálneho obsahu vlhkosti, 
prchavých látok a popolovín zo vzorky. Fixný uhlík v porovnaní s prchavou horľavinou horí 
oveľa pomalšie a  zložitejšie sa zapaľuje. Pokiaľ prchavá horľavina klesá, pomer fixného 
uhlíka (FC - fixed carbon) k prchavej horľavine (VM - volatile matter) (FC/VM) stúpa. Palivá 
s vyšším pomerom FC/VM je zložitejšie spáliť než palivá s nízkym pomerom (Goidich S. J., 
2007). 

7.3.4 Vlhkosť 
Vlhkosť bola zisťovaná u vzoriek travín, pôdy a kalov z ČOV prostredníctvom vlhkomeru 
značky Mettler Toledo typu HX204. Daný parameter bol stanovovaný podľa ČSN EN 14774-
2 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - 
Zjednodušená metoda.  

7.3.5 Popoloviny a popol 
Popoloviny sú spoločným názvom pre všetky anorganické zložky nachádzajúce sa v palivu. 
Sú to minerálne látky, ktoré tvoria súčasť pevného paliva. Rovnaký druh paliva sa môže líšiť 
rôznym zložením popoloviny (Holoubek D., 2002). Popol je tuhý zvyšok, ktorý vzniká 
z popoloviny spálením tuhého paliva (Holoubek D., 2002). Počas spaľovania dochádza 
k premenám popoloviny. Tieto zmeny popoloviny závisia na teplote, spôsobe spaľovania, 
atmosfére v ohnisku a zložení samotnej popoloviny (Holoubek D., 2002). U všetkých 
deviatich druhov trávnych vzoriek bol popol stanovovaný na základe metódy ČSN EN 15403 
Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu popela, pre termicky prepracované uhlíkaté 
produkty bola použitá ČSN ISO 602 Stanovení obsahu popelovin.  

7.4 Stanovenie vo vodnom výluhu - vylúhovateľnosť živín v suspenzii po 
prídavku uhlíkatých sorbentov 

Vzorky energetických travín boli po termickom procese podrobené vylúhovaniu, pričom bol 
sledovaný obsah rozpustných látok, P, PO4

-, N, NO2
-, NO3

-, NH4
+, K, Cl-, následne aj pH 

prostredia a vodivosť. Cieľom bolo zistiť vhodnosť aplikácie torefikovaných energetických 
travín do pôdneho prostredia a kalov z ČOV za účelom zníženia migrácie ťažkých kovov 
a optimalizácie vylúhovateľnosti živín.  

Pre zistenie vylúhovateľnosti živín z biouhlíka torefikovaných energetických travín a dreva 
vo vodnom prostredí boli vytvorené suspenzie s troma rôznymi matricami – pôda, vápnený 
a nevápnený kal. V tejto stati bude popísaná metodika, ktorej cieľom je preukázanie vplyvu 
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pridania biouhlíka na pôdne vlastnosti. Jedná sa hlavne o dokázanie alebo vyvrátenie 
schopnosti biouhlíka uvoľňovať v pôde živiny a znížiť mobilitu ťažkých kovov. 

1. Určenie vlhkosti zeminy, vápneného a nevápneného kalu. Vlhkosť meraná 
gravimetricky prostredníctvom vlhkomeru (infra váh) značky Mettler Toledo HX204. 

2. Výpočet navážky k výluhu v pomere 1:10. Pomer bol určený na základe vyhlášky č. 
294/2005 Zb. o nakládání s odpady v posledním znění, kde sú stanovené požiadavky 
legislatívy pre prípravu výluhov. 

3. Pridanie torefakčného uhlíka z energetických travín, smreka, aktívneho uhlia značky 
MERC a pyrolýzneho uhlíka z elektrárne MPA Burgau ku kalom a zemine 
v množstvách 0, 5, 10, 25 a 50%. 

4. Vloženie vzoriek do trepačky značky IKA WERKE, typu HS501 digital na dobu 24 
hod, 48 hod, 1 týždeň a 2 týždne. 

5. Odobranie vzoriek z trepačky po uplynutí stanovenej doby. 
6. Odstredenie vzoriek v odstredivke typu MLW S70D a ich filtrovanie cez filtračný 

papier. 
7. Stanovenie pH, rozpustených látok, vodivosti, dusíka, dusitanov, dusičnanov, 

amónnych iónov, fosforu, fosforečnanov, medi a zinku. 

 Tabuľka 32: Súhrn použitých metód ČSN 

   

Sledovaný 
parameter 

Metóda štandard Názov 

Ca a Mg ČSN ISO 7980 (75 
7383) 

Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové 
absorpční spektrometrie 

Ca, Mg ČSN ISO 6059 Jakost vod. Stanovení sumy vápníku a hořčíku. Odměrná metoda s 
EDTA 

Cu, Zn ČSN EN ISO 15587-2  Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 
2: Rozklad kyselinou dusičnou 

Anióny ČSN EN ISO 10304-1 
(757391) 

Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové 
chromatografie iontů- Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, 
dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů. 

TOC/DOC ČSN EN 1484 Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a 
rozpuštěného organického uhlíku (DOC) 

Amónne ióny ČSN ISO 7150-1 Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Část 1: Manuální 
spektrometrická metoda 

Pcelk ČSN EN ISO 6878 
(757465) 

Jakost vod - Stanovení fosforu - spektrofotometrická metoda s 
molybdenanem amonným 

pH ČSN ISO 10523 
(757365) 

Jakost vod - Stanovení pH 

Rozp. látky ČSN 75 7347 Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v 
odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze 
skleněných vláken 
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7.4 Stanovenie ostatných fyzikálne chemických ukazateľov 

Pre všetky vzorky bolo stanovované pH podľa normy ČSN ISO 10523 (75 7365) Jakost vod – 
Stanovení pH. pH kalov bolo stanovované na základe ČSN EN 12 176 Fyzikálně-chemický 
rozbor kalů - Stanovení pH. Pôdne pH bolo stanovované podľa ČSN ISO 10 390 Kvalita půdy 
- Stanovení pH. Vodivosť bola stanovovaná podľa normy ČSN P CEN/TS 15937 Kaly, 
upravený bioodpad a půdy - Stanovení elektrické konduktivity. 

7.5 Popis analýz pre stanovenie kvality biouhlíka z torefikovaných 
energetických travín 

International Biochar Innititive (IBI) určila pre stanovenie kvalitatívnych parametrov 
biouhlíka nasledujúce metódy, zobrazené v tabuľke č. 30. 

Tabuľka 33: Súhrn použitých metód pre stanovenie kvalitatívnych parametrov biouhlíka 

Vlhkosť ASTM D1762-84 
Popoloviny ASTM D1762-84 
PAU Rozklad EPA 8275 
PCDD/F Rozklad EPA 8290 
PCB Rozklad EPA 8275 alebo EPA 8082 
As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, 
Hg, Mo, Ni, Se, Zn, B 

Rozklad TMECC 04.12-A, metóda EPA 7000 alebo 6010 

Chloridy TMEC 04.12D – iónová chromatografia 
N 2 M KCl extrakcia a fotometrické stanovenie (Rayment and Higginson, 

1992) 
Pcelk Spálenie a stanovenie ICP (Enders and Lehmann 2012) 
Dostupný P 2% kyselina mravčia a spektrofotometrické stanovenie (Wang et al. 2012) 
Prchavá horľavina ASTM D1762-84 
Merný povrch ASTM D6556-10 adsorpcia dusíka.  
Vysvetlivky: EPA 8290 PCDDs and PCDFs by High Resolution Gas Chromatography/High Resolution Mass Spectrometry (HRGC/HRMS), 
EPA 8275 Semivolatile Organic Compounds (PAHs and PCBs) in Soil/Sludges and Solid Wastes Using Thermal Extraction/Gas 
Chromatogrpyhy/Mass Spectrometry (GC/MS),  TMEC 04.12 A -  EPA 3051 microwave assisted acid digestion of sediments, sludges, soils 
and oils, TMEC 04.12D – Water soulble elements  

 

7.6 Metodika overenia kvality biouhlíka z torefikovaných energetických 
travín 

V nasledujúcej tabuľke č. 31 sú uvedené výsledky z porovnania ukazateľov toxicity podľa IBI 
Biochar s výsledkami získanými analýzou torefikovaného uhlíka pripraveného z travín. 
Z výsledkov je zrejmé, že pripravený uhlík nevyhovuje v parametri PCDD/F, kde je hodnota 
prevýšená viac ako 20 x. Takto pripravený uhlík, by nemal byť využívaný pre úpravu 
pôdnych vlastností. Vzhľadom k tomu, že štandardy pre biouhlík sú k dispozícii iba veľmi 
krátku dobu, nie je možné nájsť v literatúre informácie, či ostatné „čisté suroviny – drevo 
a štiepka“, tieto limity splňujú, prípadne, či pre vznik dioxínov nie je  práve teplota pod 300 
oC kritická a pri príprave biouhlíka pyrolýzou by už tento problém nemusel byť významný. 
Aj napriek uvedenému zisteniu bol materiál použitý pre realizáciu vylúhovacích testov.  
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Tabuľka 34: Kategória B – Stanovenie ukazateľov toxicity podľa IBI Biochar (verzia z 11.4.2013) 

Ukazatel Rozsah povolených limitů Jednotka Trávy 
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) 6 – 20 mg/kg sušiny < 1 
Dioxin/Furan (PCDD/Fs) 9 ng/kg I-TEQ 202 
Polychlorované bifenyly (PCBs) 0,2 – 0,5 mg/kg sušiny < 0.010 
Arsen 12 – 100 mg/kg sušiny 1.52 
Kadmium 1,4 – 39 mg/kg sušiny 0.233 
Chrom 64 – 1200 mg/kg sušiny 2.62 
Kobalt 40 – 150 mg/kg sušiny 0.261 
Měď 63 – 1500 mg/kg sušiny 9.68 
Olovo 70 – 500 mg/kg sušiny 3.77 
Rtuť 1 – 17 mg/kg sušiny 0.002 
Molybden 5 – 20 mg/kg sušiny < 0.200 
Nikl 47 – 600 mg/kg sušiny 5.47 
Selen 1 – 36 mg/kg sušiny < 2.00 
Zinek 200 – 7000 mg/kg sušiny 61.1 
Bor Stanovení mg/kg sušiny 5.79 
Chlór Stanovení mg/kg sušiny  
Sodík Stanovení mg/kg sušiny 213 

Podľa ČSN EN 14961-1 Tuhá biopaliva -Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné 
požadavky, sú typické hodnoty pre pôvodne nepoužitú trávu obecnú (seno) zobrazené 
v nasledujúcej tabuľke 32. 

Tabuľka 35: Zobrazenie typických hodnôt nepoužitej trávy všeobecne (sena) 

Parameter Jednotka Tráva všeobecne Priemerná 
koncentrácia v 

travinách 
Typická 
hodnota 

Typické 
rozmedzie 

Popol w % 7 4-10 6,63 

Spalné teplo MJ/kg 18,0 18-20 17,86 
Výhrevnosť MJ/kg 17,1 16-19 16,912 

C w % 46 45-50 42,91 

H w % 5,9 5-7 7,22 
O w % 40 38-48 37,43 

N w % 1,3 1-2 11,47 
S w % 0,2 0-0,5 0,11 
Cl w % 0,7 0,02-1,3 0,45 

F w % 0,001 0,001-0,003 - 
Al mg/kg 200 20-300 563 

Fe mg/kg 600 100-1200 3340 
K mg/kg 15000 4900-24000 11004,56 
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Tabuľka 36 - pokračovanie 

Mg mg/kg 1700 800-2300 2400 

Mn mg/kg 1000 200-2600 1130 
Na mg/kg 3000 1400-6300 51,721 
P mg/kg 15000 3000-25000 2035,556 

 

7.7 Vplyv aplikácie uhlíkatých materiálov na vylúhovateľnosť  

V tejto časti práce som sa zaoberala posúdením vyluhovateľnosti živín, vybraných ťažkých 
kovov (Zn a Cd) a uhlíka (DOC) po prídavku uhlíkatých materiálov k pôde a kalu (vápnený 
a nevápnený) v závislosti na množstve pridaných sorbentov a zmeny vylúhovania v čase. 

 

7.7.1 Pôda z lokality Rybí u Nového Jičína 
V danej kapitole budú zobrazené výsledky vylúhovania všetkých uhlíkatých materiálov po 
aplikácii do pôdy. 

7.7.1.1 pH 

Kyslosť je hlavným obmedzením pôdnej produktivity v mnohých častiach sveta. Hodnota 
acidobázickej reakcie pôd významne ovplyvňuje procesy migrácie ťažkých kovov v pôdach. 
Naopak hodnoty pH nad 7 sú často spojené s veľmi nízkou rozpustnosťou kovových katiónov 
mikroživín ako napríklad Zn2+.  

Hodnota pH pôd sa po aplikácii torefikovaného uhlíka z dreva pohybovala v rozmedzí 6,19 až 
6,92. Uhlík z torefakcie dreva mal pH 4,9, prídavkom cca 50 % torefikovaného uhlíka z dreva 
poklesla hodnota pH vo výluhu z pôdy pod 6. Tento fakt svedčí o tom, že pufračná kapacita 
neutrálnej pôdy bola dostatočne vysoká na to, aby zneutralizovala kyslé pH torefikovaného 
uhlíka z dreva. Dá sa konštatovať, že ani prídavkom množstva torefikovaného uhlíka z dreva, 
ani pôsobením času, nedochádza k výraznej zmene pH výluhu pôdy.  

pH/H2O v pôdach sa po pridaní torefikovaného uhlíka z travín pohybovalo v rozmedzí 7,36 až 
7,69. Torefikovaný uhlík z travín mal pH 4,79. Výraznejšie zmeny vo výluhu pôdy nastali až 
po aplikácii 10 % torefikovaného uhlíka, po prídavku 50 % TC došlo k poklesu až na hodnotu 
4,6. Najvýznamnejšie zmeny v hodnote acidobazickej reakcie sa po prídavku TC prejavili do 
24 hodín, najnižšie zmeny sa prejavili po 2 týždňoch (zníženie hodnoty pH o 1,50). Pufračná 
kapacita pôdy je vysoká, vďaka čomu dokáže zneutralizovať kyslé pH torefikovaného uhlíka 
z travín. 

Pyrolýzny uhlík z elektrárne MPA Burgau mal, tak ako aj pôda, neutrálny charakter. Z tohto 
dôvodu nie sú zmeny pH pôdneho výluhu ani pôsobením času, ani prídavkom množstva 
pyrolýzneho uhlíka výrazné a pH pôdneho výluhu sa pohybuje v neutrálnej až slabo alkalickej 
oblasti v rozmedzí 6,07 – 7,54. 
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Po aplikácii aktívneho uhlia firmy MERC, ktoré má pH 10,40 do výluhu pôdy, dochádza po 
už po pridaní 10% aktívneho uhlia k výraznému zvýšeniu pôdneho pH. Aktívne uhlie má 
výrazne zásaditý charakter a na pôdu pôsobí alkalicky ako vápniace činidlo. Je to spôsobené 
aj tým, že pôda má neutrálny charakter. Väčšina literatúry publikuje výsledky zásaditého 
vplyvu biouhlíka, ktorý vznikol procesom pyrolýzy, na pôdne pH. Ako je z obrázku vidieť, 
doba vylúhovania nemá v tomto prípade vplyv na pH výluhu pôdy.  

 

   

  

Obrázok č. 36: pH vo vodnom roztoku po prídavku uhlíkatých materiálov 

7.7.1.2 Koncentrácia rozpustených látok vo vodnom výluhu po prídavku 

uhlíkatých materiálov 

U všetkých typov uhlíkatých materiálov s výnimkou aktívneho uhlia firmy MERCK bol 
pozorovaný nárast rozpustených látok v pôdnych výluhoch pri narastajúcom prídavku 
uhlíkatého materiálu. Tento jav je možné vysvetliť mineralogickým zložením jednotlivých 
typov uhlíkatých materiálov, ale aj prítomnosťou nestabilných organických látok, ktoré sa 
vylúhujú vo forme rozpusteného uhlíka (DOC). Vylúhovanie DOC z uhlíkatých materiálov 
nebolo sledované z dôvodu poruchy na prístroji. Najväčšie zastúpenie minerálnych látok 
(popolovín) z daných uhlíkatých materiálov má práve pyrolýzne uhlie z MPA Burgau, ktoré 
spracováva komunálny odpad. V dôsledku toho dosahuje koncentrácia rozpustených látok 
v pôdnom výluhu po aplikácii 50 % pyrolýzneho uhlíka najvyššiu hodnotu 48,38 mg/l. 
Koncentrácia rozpustených látok je v pôdnych výluhoch s 50 % torefikovaného uhlíka 
z travín dvojnásobne nižšia, dosahuje hodnotu 19,13 mg/l. Ešte menej popolovín obsahuje 
torefikovaný uhlík z dreva, preto je maximálna dosiahnutá hodnota rozpustených látok 12,70 
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mg/l.  U všetkých troch uhlíkatých materiálov sa preukázala závislosť medzi prídavkom 
uhlíkatých materiálov a obsahom rozpustených látok vo výluhu. Aktívne uhlie firmy MERCK 
obsahuje 95% uhlíka, ktorý pri vylúhovaní neuvoľňuje rozpustené látky, a tak po jeho 
aplikácii do pôd dochádza k poklesu koncentrácie rozpustených látok vo vodnom výluhu. 
Rozpustené látky sa vo forme iónov sorbujú na povrch aktívneho uhlia a koncentrácia 
rozpustených látok sa už po aplikácii 5 % aktívneho uhlia pohybuje v rozmedzí  1,5 – 2,2 
mg/l. 

  

  

Obrázok č. 37: Koncentrácia rozpustených látok vo vodnom roztoku po prídavku uhlíkatých materiálov 

7.7.1.3 Koncentrácia Ncelk vo vodnom výluhu po prídavku uhlíkatých 

materiálov 

So vzrastajúcou dobou vylúhovania dochádza k poklesu koncentrácie dusíka vo vodnom 
výluhu pôdy. S prídavkom torefikovaného uhlíka z dreva dochádza k znižovaniu koncentrácie 
dusíka vo vodnom výluhu pôdy. Opačný trend bol zaznamenaný u torefikovaného uhlíka 
z travín, kde prídavkom torefikovaného uhlíka dochádza k zvýšeniu koncentrácie 
vylúhovaného dusíka vo vodnom výluhu pôdy. Tento jav je spôsobený vysokou 
koncentráciou dusíka v TC (až 2,65 %). Aplikáciou pyrolýzneho uhlíka MPA Burgau do 
vodného výluhu pôdy dochádza k nevýraznému znižovaniu koncentrácie dusíka. Najnižšie 
hodnoty vylúhovaného dusíka však boli namerané po aplikácii aktívneho uhlíka firmy 
MERCK, ktorý pôsobil ako sorbent a znižoval tak koncentráciu dusíka vo výluhu. S 
narastajúcim časom vylúhovania klesala koncentrácia dusíka. 
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Obrázok č. 38: Koncentrácia Ncelk vo vodnom roztoku po prídavku uhlíkatých materiálov 

7.7.1.4 Koncentrácia fosforu vo vodnom výluhu po prídavku uhlíkatých 

materiálov 

S prídavkom aplikovaného torefikovaného uhlíka z dreva do vodného výluhu pôdy dochádza 
k zníženiu rozpustnosti celkového fosforu. Torefikovaný uhlík z travín ale vykazuje úplne 
opačné výsledky. S narastajúcim prídavkom torefikovaného uhlíka z travín dochádza 
k zvýšeniu koncentrácie celkového fosforu vo vodnom výluhu pôdy, ktorý je dôsledkom 
vysokej koncentrácie celkového fosforu v torefikovanom uhlíku 323 mg/kg, čo predstavuje 
viac ako 100-krát väčšiu koncentráciu fosforu, než má torefikovaný uhlík z dreva. Pri 
aplikácii pyrolýzneho uhlíka do vodného výluhu pôdy dochádza k znižovaniu koncentrácie 
fosforu s narastajúcim prídavkom uhlíka. Aplikáciou všetkých uhlíkatých materiálov do 
vodného výluhu pôdy s výnimkou torefikovaného uhlíka z travín, je obsah celkového fosforu 
minimálny. 
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Obrázok č. 39: Koncentrácia fosforu vo vodnom roztoku po pridaní uhlíkatých materiálov 

7.7.1.5 Koncentrácia amónnych iónov vo vodnom výluhu po prídavku 

uhlíkatých materiálov 

U všetkých typov uhlíkatých  materiálov bol preukázaný pokles amónnych iónov vo vodnom 
výluhu pôdy v závislosti na zvyšujúcej sa dávke pridaného uhlíkatého materiálu. Výnimkou 
bol pyrolýzny uhlík z elektrárne MPA Burgau, u ktorého množstvo uvoľnených amónnych 
iónov vo vodnom výluhu pôdy nebolo ovplyvnené množstvom pridaného pryrolýzneho 
uhlíka. Rastúcim prídavkom torefikovaného uhlíka z dreva sa významne znižuje obsah 
amónnych iónov vo vodnom výluhu pôdy z 78 μg/g na 8 μg/g, torefikovaného uhlíka z travín 

zo 37 μg/g na 0,7 μg/g prídavkom aktívneho uhlíka z 45 μg/g  na 13 μg/g., 
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Obrázok č. 40: koncentrácia amónnych iónov vo vodnom roztoku po pridaní uhlíkatých materiálov 

7.7.1.6 Koncentrácia dusičnanov vo vodnom výluhu po pridaní uhlíkatých 

materiálov 

Rastúcim prídavkom aktívneho uhlíka a torefikovaného uhlíka z dreva dochádza k zníženiu 
obsahu dusičnanových iónov vo vodnom výluhu pôdy. U torefikovaného uhlíka z dreva je to 
pokles zo 6 μg/g na 4 μg/g. Doba vylúhovania nemá v danom prípade významný vplyv na 
vylúhovanie. U aktívneho uhlíka sa znižuje koncentrácia dusičnanových iónov vo vodnom 
výluhu pôdy s časom. Prídavkom torefikovaného uhlíka z travín  v rozmedzí 0 -10% 
dochádza k miernemu poklesu dusičnanových iónov, avšak s prídavkom uhlíka 25% a 50%, 
sa množstvo dusičnanových iónov 4-6 –násobne zvýši.  

  

  

Obrázok č. 41: Koncentrácia dusičnanov vo vodnom roztoku po pridaní uhlíkatých materiálov 
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7.7.1.7 Koncentrácia medi vo vodnom výluhu po pridaní uhlíkatých 

materiálov 

Zvyšujúcim prídavkom torefikovaného uhlíka z dreva a pyrolýzneho uhlíka dochádza vo 
vodnom roztoku pôdy k zníženiu vylúhovateľnosti medi. V obidvoch prípadoch 
s narastajúcou dobou vylúhovania, klesá koncentrácia medi vo vodnom výluhu pôdy. Oba 
typy uhlíkatých materiálov majú pozitívny vplyv na zníženie koncentrácie tohto ťažkého 
kovu. 

  

Obrázok č. 42: Koncentrácia medi vo vodnom roztoku po pridaní uhlíkatých materiálov 

7.7.1.8 Koncentrácia zinku vo vodnom výluhu po pridaní uhlíkatých 

materiálov 

Prídavok torefikovaného uhlíka z dreva a pyrolýzneho uhlíka má pozitívny vplyv na zníženie 
koncentrácie zinku vo vodnom výluhu pôdy. S narastajúcou dobou vylúhovania taktiež 
dochádza k úbytku obsahu zinku vo výluhu.  

  

Obrázok č. 43:Koncentrácia zinku vo vodnom roztoku po pridaní uhlíkatých materiálov 
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Tabuľka 37: Účinnosť sorpcie [%] po prídavku 50 % uhlíkatého materiálu a dvoch týždňoch vylúhovania. 

PU-Burgau UA-Andritz AC-Merck TC-Tráva 

Zn 43,92 78,31 66,14 12,34 

Cu 50,00 33,33 57,28 38,47 

P 74,31 21,35 200,43 24667,42 

(NO3)
- 69,71 64,35 41,95 2420,89 

(NH4)
+ 95,51 10,76 26,45 411,62 

N 63,07 54,48 26,39 243,40 

R.L.  1062,42 249,02 58,24 4636,36 
Vysvetlivky – zvýraznené plochy charakterizujú zvýšené koncentrácie v dôsledku vylúhovania uhlíkatého materiálu 

 

Z  výsledkov uvedených v tabuľke č. 33 je zrejmé, že najlepšie parametre z hľadiska zníženia 
vylúhovania má aktívny uhlík firmy MERCK nasledovaný torefakčným uhlíkom z dreva od 
firmy ANDRITZ, kde sa po aplikácii zvýšil obsah rozpustených látok vo vodnom výluhu, 
pravdepodobne uvoľnením rozpusteného uhlíka (DOC).  

7.7.2 Vplyv prídavku uhlíkatých materiálov do jedného druhu kalu na 
vylúhovateľnosť 

7.7.2.1 pH 

Zvyšovanie prídavku uhlíkatých materiálov do nevápneného kalu nemá výrazný vplyv na 
zmenu pH. Pufračná kapacita nevápneného kalu, ktorý má neutrálne pH, je natoľko vysoká, 
že ju ani torefikovaný uhlík s kyslým pH a aktívne uhlie zásaditého charakteru, výrazne 
neovplyvní ani zvýšením prídavku, ani dobou vylúhovania. Prídavkom torefikovaného uhlíka 
z travín do vápneného kalu dochádza k výraznému zníženiu pH kalu a po prídavku 25% 
k posunutiu do neutrálnej oblasti. U nevápneného kalu bol pokles pH vo vodnom výluhu 
menej výrazný z hodnoty 7.53 na 6.59 (po 48 hodinách) a z 7.43 na 6.78 po 14 dňoch. 
Aplikáciou ostatných uhlíkatých materiálov ostáva pH vodného výluhu vápneného kalu 
zásadité, množstvo prídavku výrazne neovplyvňuje zmenu pH. 

Výrazný vplyv na zmenu pH výluhu vápneného kalu mali prídavky 25% torefikovaného 
uhlíka z travín (TC) a 50% TC. Prídavkom 25 % TC s kyslým pH do vápneného kalu, došlo 
k zmene pH z alkalickej (pH = 9,3) do neutrálnej oblasti (pH = 7,44). Nižšie prídavky nemali 
tak výrazný vplyv na zmenu pH. S rastúcou dobou vylúhovania dochádzalo k poklesu pH 
výluhu vápneného kalu. Zvyšujúci sa prídavok torefikovaného uhlíka z dreva do nevápneného 
kalu a tiež doba vylúhovania nemali vplyv na zmenu pH výluhu kalu, ktoré malo neutrálny 
charakter. Zvyšovanie prídavku torefikovaného uhlíka z dreva do vápneného kalu taktiež 
výrazne neovplyvnilo alkalické pH výluhu vápneného kalu. Podobné výsledky boli 
zaznamenané aplikáciou pyrolýzneho uhlíka a aktívneho uhlíka, ktoré nemali výrazný vplyv 
na zmenu pH výluhov vápneného a nevápneného kalu.  
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Obrázok č. 44: pH vo vodnom roztoku po prídavku uhlíkatých materiálov do vápneného a nevápneného kalu 
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7.7.2.2 Koncentrácia rozpustených látok vo vodnom výluhu po prídavku 

uhlíkatých materiálov 

Vápnený kal bez prídavku uhlíkatého materiálu vykazoval najvyššie koncentrácie 
rozpustených látok. Tento jav pravdepodobne súvisí s uvoľňovaním rozpustných humátov, 
ktorých rozpustnosť vzrastá v alkalickom prostredí (Vrba et al., 2006). Z analýz vykonaných 
s kalom z ÚČOV Ostrava v roku 2014 (6 hodnôt) vyplýva, že koncentrácia DOC vo vodnom 
výluhu z nevápneného kalu sa pohybuje v rozmedzí od 680 do 1410 mg/l, a u vápneného kalu 
je koncentrácia viac ako dvojnásobná, v rozmedzí 2380 – 3500 mg/l.  Pri vysvetlení 
výsledkov vylúhovania je potreba vychádzať z nasledujúcich informácií: 

• Preukázaný nárast koncentrácie DOC vo vodnom výluhu z torefikovaného uhlíka 
z travín z hodnoty 650 mg/l (1 hodina) na 849 mg/l (2 týždne) 

• Preukázaný nárast koncentrácie DOC vo vodnom výluhu z torefikovného  uhlíka 
ANDRITZ z hodnoty 665 mg/l (1 hodina) na 865 mg/l (2 týždne) 

• Z pyrolýzneho uhlíka z MPA Burgau a aktívneho uhlíka firmy MERCK sa DOC 
nevylúhuje. Pyrolýzny uhlík z MPA Burgau vylúhuje značné množstvo chloridov 4.3 
až 4.6 g/l v závislosti na dobe vylúhovania a síranov 0,8 až 1.0 g/l.  

• Zvýšená vylúhovateľnosť DOC u vápneného kalu  

Najvyššie koncentrácie rozpustených látok 60 – 206 mg/g bola zistená u vápneného kalu 
s najvyšším prídavkom pyrolýzneho uhlíka z MPA Burgau (50 %). U nevápneného kalu sa 
koncentrácie R.L. pohybovali v rovnakom rozmedzí ako u iných sorbentov. Nárast 
koncentrácie rozpustených látok vo vodnom výluhu ovplyvňuje zvýšená vylúhovateľnosť 
chloridov a síranov zo sorbentu (tabuľka č.25).  

U vápneného kalu bola koncentrácia rozpustených látok vo vodnom výluhu po prídavku 
torefikovaného uhlíka (Andritz), cca dvojnásobne vyššia, čo je spôsobené vyšším 
vylúhovaním DOC z vápneného kalu. Podobné chovanie vykazuje aj torefakčný uhlík 
z travín.  

• Najnižšie koncentrácie rozpustených látok boli stanovené vo vodnom výluhu 
vápneného a nevápneného kalu s prídavkom torefikovaného uhlíka z dreva (Andritz) 
po 14 dňoch, najvyššie koncentrácie boli zistené po 24 hodinách. Rovnaké závislosti 
boli potvrdené aj pre prídavok torefikovaného uhlíka z travín. 

• U nevápneného kalu boli po prídavku aktívneho uhlia zistené tiež najnižšie 
koncentrácie R.L. vo výluhu po 14 dňoch a týždni, zatiaľ čo u vápneného kalu bola 
tendencia opačná, pravdepodobne sa jedná o neselektívnu sorpciu DOC aktívnym 
uhlíkom. 
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Obrázok č. 45: Koncentrácia rozpustených látok vo vodnom roztoku po prídavku uhlíkatých materiálov do 
vápneného a nevápneného kalu 
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7.7.2.3 Koncentrácia dusíka vo vodnom výluhu po prídavku uhlíkatých 

materiálov 

Zvyšovaním prídavkov všetkých testovaných uhlíkatých materiálov do vápneného aj 
nevápneného kalu dochádza k poklesu koncentrácie celkového dusíka v ich vodnom výluhu. 
So vzrastajúcou dobou vylúhovania vzrastá aj koncentrácia celkového dusíka vo výluhoch. 
Z výsledkov uvedených v tabuľke č.25 a 26 je zrejmé, že uhlíkaté materiály môžu do vodného 
výluhu uvoľňovať dusík. Najväčšie množstvo je uvoľňované z torefikovaného uhlíka z travín 
13,2 – 66,9 mg/g, z torefikovaného uhlíka vyrobeného z dreva (Andritz) sa uvoľní iba 1,65 až 
5,64 mg/g, najmenej celkového dusíka sa uvoľní z pyrolýzneho uhlíka z MPA Burgau 1,63 – 
1.85 mg/g a aktívneho uhlia 0,9 – 8,82 mg/g.  

Napriek tomu, že by sa po aplikácii torefikovaného uhlíka z travín malo uvoľniť najviac 
dusíka do vodného výluhu, sú koncetrácie Ncelk pre jednotlivé sorbenty pomerne vyrovnané, 
neprejavuje sa ani výrazný rozdiel medzi vápneným a nevápneným kalom. U dusíka vo 
vodnom výluhu sa vo všetkých prípadoch potvrdilo zníženie koncentrácie v závislosti na 
zvyšujúcom sa prídavku uhlíkatého sorbentu.  

Najvyššie vylúhovanie dusíka sa potvrdilo pre najdlhšiu dobu vylúhovania (14 dní a jeden 
týždeň) pre vápnený a nevápnený kal s prídavkom torefakčného uhlíku (Andritz) 
a torefakčného uhlíka z travín a vápnenom kale s prídavkom pyrolýzneho uhlíka (Burgau) 
a pre prídavok aktívneho uhlia MERCK. Vo väčšine prípadov sa koncentrácia Ncelk vo 
vodnom výluhu zvýšila z hodnoty po 24 hodinách na dvojnásobok (po 14 dňoch).  
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Obrázok č. 46: Koncentrácia dusíka vo vodnom roztoku po prídavku uhlíkatých materiálov do vápneného a 
nevápneného kalu 

7.7.2.4 Koncentrácia fosforu vo vodnom výluhu po prídavku uhlíkatých 

materiálov 

Koncentrácia celkového fosforu vo vápnenom a nevápnenom kale sa výrazne odlišuje. Výluh 
z nevápneného kalu obsahuje približne dvojnásobné množstvo fosforu v porovnaní s kalom 
vápneným. Táto situácia je pravdepodobne ovplyvnená formou výskytu fosforu v kale 
(vivianit) a jeho rozpustnosťou (Raclavská et al., 2011). Vivianit Fe3(PO4)2 x 8H2O nie je 
rozpustný v neutrálnom ani v alkalickom prostredí, ale je rozpustný v kyslom prostredí pH < 
4. V kyslom prostredí sa do výluhu uvoľní cca 20-30 % z celkového obsahu fosforu v kaloch.  

Z tabuľky č.25 a 26 vyplýva, že tiež torefakčný uhlík z travín bude výrazným zdrojom fosforu 
vo vodnom výluhu, kedy sa koncentrácie pohybujú v rozmedzí 23.6 - 32,3 mg/g.  Predpoklad 
uvoľňovania fosforu z teorefakčného uhlíka z travín nebol potvrdený, koncentrácie Pcelk vo 
vodnom výluhu sú porovnateľné ako u iných sorbentov.  

U všetkých sorbentov bolo preukázané, že koncentrácie Pcelk vo vodnom výluhu 
z nevápneného kalu sú cca dvojnásobne vyššie než z vápneného kalu. Vo všetkých prípadoch 
bolo potvrdené, že sa Pcelk vylúhuje z vápneného aj nevápneného kalu v závislosti na čase. 
Koncentrácie Pcelk vo vodnom výluhu z kalu bez prídavku uhlíkatých sorbentov sú po 24 
hodinách najnižšie a koncentrácie po 14 dňoch sú najvyššie, nárast je približne dvojnásobný.  
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Obrázok č. 47: Koncentrácia fosforu vo vodnom roztoku po prídavku uhlíkatých materiálov do vápneného a 
nevápneného kalu 
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7.7.2.5 Koncentrácia amónnych iónov vo vodnom výluhu po prídavku 

uhlíkatých materiálov 

Rozdiely v koncentrácii amoniakálneho dusíka pri prídavku aktívneho uhlíka 
a torefikovaného uhlíka súvisia s metodikou prevádzania analýz a dobou starnutia kalu. 
V dôsledku alkalického pH došlo k transformácii jednotlivých foriem dusíka, aj napriek tomu, 
že bol kal uskladnený v chladničke pri 4 °C. Vzorky kalu, ktoré boli s torefikovaným uhlíkom 
analyzované hneď po odbere, obsahujú nižšiu koncentráciu amónnych iónov, než vzorky, 
ktoré boli analyzované približne o mesiac neskôr s aktívnym uhlíkom. V tomto prípade došlo 
k transformácii dusíkatých látok na amónne ióny. Zvyšovaním prídavku všetkých použitých 
uhlíkatých materiálov vo vápnenom a nevápnenom kale dochádza k poklesu koncentrácie 
amónnych iónov vo výluhoch kalov. Výnimku tvorí prídavok 25 % torefikovaného uhlíka 
z travín do vápneného kalu, kedy hodnota amoniakálneho dusíka výrazne vzrástla. Tento 
výsledok môže byť ovplyvnený výskytom amoniaku v laboratóriu, pretože sa skokovo 
prejavuje pri jednej analýze.  

Vylúhovanie amónnych iónov v závislosti na čase nemá tak jednoznačný trend, ako tomu 
bolo v prípade Ncelk. Najvyššie vylúhovanie po 14 dňoch bolo zistené u vápneného 
a nevápneného kalu s prídavkom torefakčného uhlíka (Andritz) a po 14 dňoch  u vápneného 
kalu s prídavkom torefakčného uhlíka z travín. U ostatných matríc je chovanie amónnych 
iónov premenlivé. 
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Obrázok č. 48: Koncentrácia amónnych iónov vo vodnom roztoku po prídavku uhlíkatých materiálov do 
vápneného a nevápneného kalu 

7.7.2.6 Koncentrácia dusičnanov vo vodnom výluhu po pridaní uhlíkatých 

materiálov 

Aktívny uhlík a pyrolýzny uhlík spôsobujú výrazný pokles koncentrácie dusičnanov vo 
výluhu nevápneného kalu. U aktívneho uhlíka dochádza k poklesu z hodnoty 106 μg/g na 

hodnotu 40 μg/g. U pyrolýzneho uhlíka je zaznamenaný pokles z hodnoty 72 μg/g na hodnotu 

47 μg/g. Torefikovaný uhlík z travín však nemá výrazný vplyv na zmenu koncentrácie 
dusičnanov v nevápnenom kale. Po jednom dni vylúhovania sa so zvyšujúcim prídavkom 
torefikovaného uhlíka z travín rapídne zvyšuje aj koncentrácia dusičnanov vo výluhu 
nevápneného kalu. Aplikáciou 25 % TC do vápneného kalu dochádza k zvýšeniu koncentrácie 
dusičnanov na hodnotu 400 μg/g a po pridaní 50 % TC na hodnotu 500 μg/g. Aplikáciou 
pyrolýzneho uhlíka do vápneného kalu dochádza už pri dávke 2,5 % k zníženiu koncentrácie 
dusičnanov o dvojnásobok.  
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Obrázok č. 49: Koncentrácia dusičnanov vo vodnom roztoku po prídavku uhlíkatých materiálov do vápneného a 
nevápneného kalu 

7.7.2.7 Koncentrácia medi vo vodnom výluhu po pridaní uhlíkatých 

materiálov 

Torefikovaný uhlík z travín a dreva a tiež aktívny uhlík majú vplyv na pokles koncentrácie 
medi ako vo vápnenom, tak v nevápnenom kale. Výnimku tvorí pyrolýzny uhlík z MPA 
Burgau, ktorý svojou aplikáciou do vápneného kalu zvyšuje koncentráciu medi. 
V nevápnenom kale však pôsobí podobne ako ostatné druhy uhlíkatých materiálov. Už pri 
dávke 2,5 % PU do nevápneného kalu dochádza k výraznému poklesu koncentrácie medi vo 
výluhu na hodnotu 0,14 μg/g, no s rastúcou dobou vylúhovania sa koncentrácia medi zvyšuje 

a po dvoch týždňoch dosahuje hodnotu 0,43 μg/g. Aplikáciou 2,5 % UA do nevápneného kalu 

taktiež  dochádza k výraznému poklesu koncentrácie medi až na hodnotu 0,068 μg/g, ktorá 
bola dosiahnutá po dvoch týždňoch vylúhovania. Vplyv torefikovaného uhlíka z dreva má 
s rastúcim časom opačný účinok na vylúhovanie daného prvku než pyrolýzny uhlík.  
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Obrázok č. 50: Koncentrácia medi vo vodnom roztoku po prídavku uhlíkatých materiálov do vápneného a 
nevápneného kalu 
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7.7.2.8 Koncentrácia zinku vo vodnom výluhu po pridaní uhlíkatých 

materiálov 

Uhlíkaté materiály spôsobujú pokles koncentrácie zinku vo výluhoch vápneného aj 
nevápneného kalu. K výraznému zníženiu koncentrácie zinku v nevápnenom kale z hodnoty 
34 μg/g na hodnotu 2,5 μg/g dôjde po aplikácii 25 % torefikovaného uhlíka z travín. 
S narastajúcim časom dochádza pri aplikácii všetkých použitých uhlíkatých materiálov 
k poklesu koncentrácie Zn v nevápnenom kale. Jedinú výnimku tvorí pyrolýzny uhlík, 
u ktorého čas nemá vplyv na koncentráciu Zn, avšak po dvoch týždňoch lúhovania dôjde k 
nárastu koncentrácie Zn vo výluhu nevápneného kalu. 
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Obrázok č. 51: Koncentrácia zinku vo vodnom roztoku po prídavku uhlíkatých materiálov do vápneného a 
nevápneného kalu 

7.8 Hodnotenie účinnosti odstránenia ťažkých kovov  

Pre porovnanie účinností jednotlivých sorbentov na báze uhlíkatých materiálov (prídavok 
25%) boli porovnané koncentrácie vo vodnom výluhu. Z obrázku č. 52 je zrejmé, že v prípade 
Zn bola preukázaná vo všetkých prípadoch vyššia účinnosť sorpcie pre nevápnený kal. U Cu 
sa táto závislosť nevyskytuje.  S výnimkou torefakčného uhlíka z dreva (Andritz) dosahujú 
všetky uhlíkaté materiály účinnosť záchytu (sorpcie) vyššiu než 80 % u Cu a Zn. 

     

Vysvetlivky: V- vápnený kal, N- nevápnený kal, UA- torefikovaný uhlík z dreva (Andritz), TC- torefikovaný uhlík z travín, PU – pyrolýzny 
uhlík z MPA Burgau, AC- aktívne uhlie 

Obrázok č. 52: Účinnosť odstránenia medi a zinku z vápneného a nevápneného kalu prostredníctvom uhlíkatých 
materiálov 

Zo sledovania vylúhovateľnosti kalov s prídavkom uhlíkatých materiálov vyplýva: 

• Najvyššiu účinnosť odstránenia rozpustených látok vykazuje aktívne uhlie MERCK, 
pyrolýzny uhlík z Burgau je nepoužiteľný, pretože do výluhu dodáva chloridy a 
sírany.  

• Torefikovaný uhlík získaný torefakciou dreva (Andritz) má lepšiu sorpčnú schopnosť 
pre rozpustené látky než torefikovaný uhlík získaný pyrolýzou travín (vylúhovanie 
DOC a chloridov). 

Obrázky boli vytvorené z rozdielov koncentrácií zistených vo vodnom výluhu po 24 hodinách 
a 14 dňoch. 
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Vysvetlivky: N-UA – nevápnený kal s prídavkom torefikovaného uhlíka z dreva, V-UA – vápnený kal s prídavkom torefikovaného uhlíka 
z dreva, N-TC – nevápnený kal s prídavkom torefikovaného uhlíka z travín, V-TC – vápnený kal s prídavkom torefikovaného uhlíka z travín, 

N-PU – nevápnený kal s prídavkom pryrolýzneho uhlíka z MPA Burgau, V-PU- vápnený kal s prídavkom pyrolýzneho uhlíka z MPA 
Burgau 

Obrázok č. 53: Účinnosť odstránenia rozpustených látok z vápneného a nevápneného kalu prostredníctvom 
uhlíkatých materiálov 

Účinnosť odstránenia Ncelk je s výnimkou nevápneného kalu s prídavkom torefakčného 
uhlíka z travín nízka, pohybuje sa okolo 40 %. Z  výsledkov uvedených na obrázku č. 54 je 
zrejmé, že prídavok torefakčného uhlíka ani pyrolýzneho uhlíka nezamedzí mobilite dusíka. 
Podobné výsledky boli získane aj pre amónne ióny. U fosforu sú výsledky veľmi premenlivé. 
Účinnosť odstránenia fosforu z kalov po prídavku uhlíkatých materiálov sa pohybuje 
v rozmedzí od 10 do 85 %. 

 

Vysvetlivky: N-UA – nevápnený kal s prídavkom torefikovaného uhlíka z dreva, V-UA – vápnený kal s prídavkom torefikovaného uhlíka 
z dreva, N-TC – nevápnený kal s prídavkom torefikovaného uhlíka z travín, V-TC – vápnený kal s prídavkom torefikovaného uhlíka z travín, 

N-PU – nevápnený kal s prídavkom pryrolýzneho uhlíka z MPA Burgau, V-PU- vápnený kal s prídavkom pyrolýzneho uhlíka z MPA 
Burgau, N-AC – nevápnený kal s prídavkom aktívneho uhlia, V-AC – vápnený kal s prídavkom aktívneho uhlia 

Obrázok č. 54: Účinnosť odstránenia celkového dusíka z vápneného a nevápneného kalu prostredníctvom 
uhlíkatých materiálov 
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Obrázok č. 55: Účinnosť odstránenia amónnych iónov z vápneného a nevápneného kalu prostredníctvom 
uhlíkatých materiálov 

 

Obrázok č. 56: Účinnosť odstránenia celkového fosforu z vápneného a nevápneného kalu prostredníctvom 
uhlíkatých materiálov 

Vplyv biouhlíka na vylúhovanie živín z pôd nie je jednoznačný, chýbajú informácie v akom 
prípade dochádza ku zvyšovaniu vylúhovateľnosti živín a kedy dochádza ku znižovaniu 
vylúhovateľnosti (Yao et al. 2012). Sorpcia živín závisí na druhu biouhlíka a forme výskytu 
živín. Pred aplikáciou biouhlíka do pôd by sa mala najskôr vykonať sorpčná krivka. Yeao et 
al (2013) testoval sorpciu pre 13 rôznych druhov biouhlíka a väčšina z nich vykazovala veľmi 
nízku schopnosť sorpcie dusičnanov, amónnych iónov a fosforečnanov. 9 z testovaných 
biouhlíkov bolo schopných odstrániť amónne ióny z vodného roztoku. Iba biouhlík, ktorý bol 
vyrobený pri teplote vyššej než 600 °C bol schopný zadržať živiny v piesčitých pôdach. 
Dokázala sa znížiť vylúhovateľnosť dusičnanov aj amónnych iónov o 34 % a u fosforečnanov 
o 20 %.  
Na druhej strane Zheng et al. (2013) preukázal, že vylúhovanie amónnych iónov a dusičnanov 
z pôd je významne znížené po prídavku biouhlíka. Prídavok biouhlíka zvyšuje hlavne vodnú 
kapacitu pôd, čím ovplyvňuje sorpciu amónnych iónov a zvyšuje imobilitu dusíka. Podobný 
názor publikoval i Laird  et al. (2010), ktorý uvádza, že prídavok biouhlíka významne znižuje 
vylúhovanie živín (N, P, Mg a Si). Prídavok 20 g biouhlíka na 1 kg zeminy znižuje 
vylúhovanie N a P od 11 do 69%. 
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Mukherjee a Zimmermen (2013) uvádzajú, že chovanie DOC, N a P po prídavku biouhlíka 
nie je jednoznačne vysvetlené. Z biouhlíka, ktorý bol vyrobený pri nízkej teplote a z trávnej 
biomasy sa uvoľnilo 0.1 – 2 % C, 0.5 – 8 % N a 5 – 100 % P.  Väčšina P z biouhlíka sa 
uvoľňovala z popolovín. Chovanie živín po prídavku biouhlíka do pôd je ovplyvňované 
vlastnosťami a spôsobom prípravy biouhlíka a pôdnymi vlastnosťami. 

V predchádzajúcich vylúhovacích testoch s prídavkom uhlíkatých sorbentov boli používané 
kaly z ÚČOV Ostrava z rôznych odberov. Výsledky vylúhovateľnosti môžu byť závislé na 
zmene chemického zloženia kalu, čo je ovplyvnené hlavne prídavkom CaO, ktorý sa 
pohybuje v rozmedzí 5 – 12 %. Prídavok CaO ovplyvňuje pH kalu a následne vznik humátov 
rozpustných v alkalickom prostredí. Zvýšený obsah organických látok vo vodnom výluhu 
možno stanoviť vo forme rozpusteného organického uhlíka (DOC). Z výsledkov uvedených 
na obrázkoch je zrejmé, že koncentrácie DOC vo výluhu nevápneného kalu sa pohybujú 
v rozmedzí od 150 do 400 mg/l, zatiaľ čo u vápneného kalu sa pohybujú okolo 1800 mg/l. 

• 25 % prídavok torefikovaného uhlíka z travín (TC) výrazne zvyšuje vylúhovateľnosť 
DOC z nevápneného kalu, zatiaľ čo u ostatných uhlíkatých materiálov sa koncentrácie 
DOC pohybujú do 250 mg/l. U všetkých uhlíkatých sorbentov platí, že najvyššie 
obsahy boli zistené po 24 hodinovom vylúhovaní a najnižšie obsahy DOC vo vodnom 
výluhu boli namerané po 14 dňoch. Z hodnotenia vylúhovania DOC vyplýva, že 
pyrolýzny uhlík získaný pyrolýzou dreva v zariadení VŠB-TU Ostrava (ENET) má 
najvyššiu účinnosť.  

• Celkom iné výsledky boli získané pre vápnený kal, kedy sa koncentrácia DOC zvyšuje 
v závislosti na dobe vylúhovania a najvyššia je po 14 dňoch, najnižšia po 24 hodinách. 
Najvyššiu účinnosť sorpcie vykazovalo aktívne uhlie firmy MERCK cca 30%. 
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Vysvetlivky: U- uhlík, TC – torefikovaný uhlík z travín, UA – torefikovaný uhlík z dreva (Andritz), PU-D1 – pyrolýzny uhlík vyrobený 
z dreva pri telote 600 °C, PU-D2 - pyrolýzny uhlík vyrobený z dreva pri telote 680 °C, AC – aktívne uhlie 

Obrázok č. 57: Koncentrácia DOC vo vodnom roztoku po pridaní uhlíkatých materiálov do vápneného a 
nevápneného kalu 

 

Obrázok č. 58: Účinnosť odstránenia DOC z nevápneného kalu prostredníctvom uhlíkatých materiálov 

Ďalej bolo na vzorke jedného kalu testované aj chovanie živín. Z výsledkov vyplýva: 

• Až trojnásobne vyššia vylúhovateľnosť Ncelk vo vápnenom kale než v nevápnenom 
kale. Vylúhovateľnosť Ncelk vzrastá s dobou vylúhovania, najvyššia je po 2 týždňoch. 
Tieto výsledky platia pre vápnený aj nevápnený kal. Prídavok sorbentu na báze uhlíka 
neznížil vylúhovateľnosť Ncelk. 
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Obrázok č. 59: Vylúhovateľnosť celkového dusíka po aplikácii uhlíkatých materiálov do vápneného a 
nevápneného kalu 

Vylúhovanie fosforečnanov z nevápneného kalu je výrazne vyššie (cca 10x) než z kalu 
vápneného. Výrazný vplyv na vylúhovateľnosť má torefakčný uhlík z travín, kedy je 
koncentrácia až 25-násobná. U nevápneného kalu bez prídavku aj s prídavkom uhlíkatých 
sorbentov sa prejavujú najvyššie obsahy fosforečnanov u výluhu  získaného po 14 dňoch 
vylúhovania. Vylúhovateľnosť fosforečnanov z vápneného kalu s prídavkom uhlíkatých 
sorbentov je porovnateľná s koncentráciou fosforečnanov  bez prídavku uhlíkatého sorbentu. 
V tomto prípade nie je možné preukázať vplyv prídavku sorbentu na vylúhovateľnosť 
fosforečnanov.  

 

    

       

Obrázok č. 60: Vylúhovateľnosť fosforečnanov po aplikácii uhlíkatých materiálov do vápneného a nevápneného 
kalu 
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Z uvedených výsledkov získaných použitím jedného kalu a rôznych druhov sorbentov vrátane 
aktívneho uhlia firmy MERCK nie je možné preukázať, že prídavok týchto sorbentov do 
kalov ovplyvňuje významným spôsobom distribúciu a riadené uvoľňovanie živín. Môže to 
byť spôsobené, relatívne vysokými koncentráciami u Ncelk, DOC aj Pcelk, ktoré sú z kalu 
uvoľňované.  

Pre overenie sorpčných vlastností sledovaných uhlíkatých sorbentov odporúčam, aby boli 
výsledky tejto práce doplnené o sorpčné krivky pre živiny a DOC, prípadne ťažké kovy. 
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8 Záver 

Predmetom štúdia danej dizertačnej práce bolo overenie vlastností biouhlíka, vytvoreného 
torefakciou energetických travín, za účelom jeho nasledovnej aplikácie do pôdy. V prvej časti 
práce som sa zaoberala identifikáciou optimálnych podmienok pre získanie torefikovaného 
uhlíka z 9 druhov travín, z ktorej vyplýva:  

• Obsah uhlíka v travinách sa pohybuje v rozmedzí od 41,82 % až 44,41%. Najvyššie 
obsahy uhlíka vykazoval Hybrid LOFA 44,41 %. Procesom torefakcie stúpol obsah 
uhlíka o približne 6,1 %. Hodnota mediánu koncentrácie uhlíka v travinách je 42,81 
%, po torefakcii dosahuje hodnotu 48,73 %.  

• Z molárneho pomeru H/C (˃7) vyplýva, že termickou konverziou prešli z 9 druhov 
travín iba 4 druhy (Ďatelinotrávna zmes, Kostřava rákosovitá, Psineček velký 
rožnovský a Lesknice rákosovitá chrastava).  

• U travín sa obsahy dusíka v torefikovanom uhlíku zvyšujú o 1,12 %. Koncentrácia 
dusíku sa v travinách pohybuje v rozmedzí od 0,77 % až 1,60 %. Taktiež sa zvyšuje 
obsah popolovín. U travín sa obsahy popolovín pohybujú v rozmedzí 6.05 – 7.75 %, 
v torefakčnom uhlíku je obsah viac ako dvojnásobný 12.39 – 20.41 %. Úbytok 
organickej hmoty pri torefakcii travín za 24 hodín činil priemerne 53%.  

• Pri torefakcii travín vznikajú z anorganických prvkov minerály arkanit (K2SO4), 
priemerný obsah je 6.55 % a sylvín (KCl) s priemerným obsahom 3.66 %, ktoré sú 
pomerne dobre rozpustné.  

• Vylúhováním torefikovaného uhlíka sa obsah popolovín znížil iba o 1.47 %, najvyššie 
zníženie sa prejavilo u ďatelinotrávnej zmesi (3%).  

• Taktiež vylúhovanie travín pred aplikáciou torefakcie prináša významné zníženie 
obsahu anorganických prvkov. Pri použití vysušených travín sa po 240 minútovom 
vylúhovaní vo vodnom médiu  obsahy chloridov znížili o 22 – 62%, draslíku o 35 – 
65% a fosforu 6 – 23%. U čerstvých travín sa obsahy po vylúhovaní znížili maximálne 
o 10 %.  

• Sledovanými procesmi predúpravy travín pred vlastnou torefakciou síce dôjde ku 
zníženiu obsahu popolovín, ale procesy sú energeticky príliš náročné, pretože následná 
torefakcia musí prebiehať so suchou vzorkou. Predúpravu vzorky lúhovaním nie je 
možné odporúčať. 

Druhá časť práce bola zameraná na využitie torefikovaného uhlíka a biouhlíka ako materiálu 
pre zlepšenie pôdnych vlastností. 

Cieľom bolo potvrdiť alebo vyvrátiť schopnosť torefikovaného uhlíka pripraveného z travín 
potláčať migráciu ťažkých kovov v pôdach a ovplyvňovať uvoľňovanie živín. Pre porovnanie 
vlastností torefikovaného uhlíka z travín slúžili vzorky torefikovaného uhlíka z dreva od 
firmy Andritz, pyrolýzneho uhlíka z MPA Burgau, aktívneho uhlia od firmy MERCK a tiež 
pyrolýzny uhlík z dreva vyrobený pyrolýznou jednotkou centra ENET, VŠB-TU Ostrava. 
Výsledky ukazujú, že:  
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• všetky uhlíkaté materiály dosahujú účinnosť záchytu (sorpcie) vyššiu než 80 % u 
Cu a Zn. V prípade Zn bola preukázaná vo všetkých prípadoch vyššia účinnosť 
sorpcie pre nevápnený kal. U Cu sa táto závislosť nevyskytuje. 

• Najvyššiu účinnosť odstránenia rozpustených látok vykazuje aktívne uhlie 
MERCK, pyrolýzny uhlík z Burgau je nepoužiteľný, pretože do výluhu dodáva 
chloridy a sírany, čím dochádza k zasoľovaniu pôd.  

• Torefikovaný uhlík získaný torefakciou dreva (Andritz) má lepšiu sorpčnú 
schopnosť pre rozpustené látky než torefikovaný uhlík získaný pyrolýzou travín 
(vylúhovanie DOC a chloridov). 

• V dôsledku viac ako dvadsať- násobného prekročenia limitu pre dioxíny a furany v 
torefikovanom uhlíku z travín, nie je možné, podľa štandardov IBI, aplikovať tento 
uhlíkatý materiál do pôdy.  

Z  výsledkov získaných použitím jedného kalu a rôznych druhov sorbentov vrátane aktívneho 
uhlia firmy MERCK nie je možné preukázať, že prídavok týchto sorbentov do kalov 
ovplyvňuje významným spôsobom distribúciu a riadené uvoľňovanie živín. Môže to byť 
spôsobené, relatívne vysokými koncentráciami u Ncelk, DOC aj Pcelk, ktoré sú z kalu 
uvoľňované.  

Pre overenie sorpčných vlastností sledovaných uhlíkatých sorbentov odporúčam, aby boli 
výsledky tejto práce doplnené o sorpčné krivky pre živiny a DOC, prípadne ťažké kovy. 

Keďže torefikovaný uhlík z travín nie je možné využiť za účelom jeho aplikácie do pôdy a 
zlepšenia pôdnych vlastností, odporúčam daný materiál využiť za energetickým účelom – 
spaľovania. 
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