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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá rozborem problematiky a popisu základních 

postupů termických redukčních metod. Řeší moţnosti energetického a materiálového 

vyuţití vysušených digestátů z procesu anaerobní digesce. Laboratorním experimentům 

byly podrobeny 4 vzorky separátu digestátu a 2 vzorky kombinované (směsný vzorek 

separátu digestátu s dřevními pilinami). Tyto experimenty se týkaly procesů pyrolýzy a 

zplyňování. Byly zhodnoceny základní produkty těchto procesů, tzn. procesní plyn, tuhý 

zbytek a kondenzát, za účelem jejich dalšího vyuţití. 

Klíčová slova: digestát, pyrolýza, zplyňování, redukční procesy 

 

Abstract 

This thesis is about issues and description of basic procedures in thermal reduction 

methods. It studies potences of energy and material use of dried digestates from anaerobic 

digestion process. Four digestate samples and two combined samples (a combination of 

digestate and wood fillings) were used for laboratory experiments. These laboratory 

experiments examine pyrolysis and gasification processes. In these processes, basic 

products, such as process gas, solid rest, and condensate, were evaluated for an option of 

additional use.  

Keywords: digestate, pyrolysis, gasification, reduction processes 
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1. Úvod 

V současnosti je naše ţivotní prostředí velmi zatěţováno velkým mnoţstvím 

odpadů všeho druhu. Veškerá výrobní i nevýrobní činnost je spjata se vznikem odpadů, 

z nichţ část má vlastnosti nebezpečných odpadů. Přetváření surovin na materiální hodnoty 

a zvyšování standardního stylu ţivota člověka přináší velké mnoţství odpadů a s tím 

spojené problémy při jejich odstraňování. Důleţitá je snaha o odstranění a opětovného 

vyuţití odpadů. 

Hlavním úkolem odpadového hospodářství je zamezit vzniku odpadů, nebo 

minimalizovat mnoţství vznikajících odpadů. Vhodnou metodou odstraňování odpadů je 

termické odstraňování odpadů, které má mnoho výhod.[1] 

Odpady mohou být velmi různorodé. Obsahují anorganické látky, organické látky, 

spalitelné i nespalitelné látky, relativně stabilní látky, látky podléhající biochemickému a 

chemickému rozkladu, toxické látky a neškodné látky. [2] 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (ES) 98/2008 o odpadech, dává přednost 

energetickému vyuţití odpadů před jeho skládkováním. Toto je také jedna z legislativních 

příčin, proč odpad neskládkovat, ale raději ho energeticky vyuţít. 

Tyto tzv. inovativní technologie vyvolávaly v 90. letech minulého století v 

souvislosti s moţným řešením odpadového hospodářství velmi často pozitivní reakce v 

médiích a u občanů.  

Řada evropských měst a svazů měst a obcí postavila zařízení na energetické 

vyuţívání odpadu vysokého technického standardu s výkonnými systémy k čištění spalin a 

se zařízením na vyuţívání a na zpracování zbytkových látek.  

Logickým důsledkem této situace bylo hledání alternativ ke spalovacímu procesu. 

Slibné alternativy ke klasické termické oxidaci byly pyrolýzní a zplyňovací technologie i 

technologie, které měly proces termického zpracování eliminovat. Pro řadu komunálních 

seskupení byly tyto technologie řešením budoucnosti. [1] 

Předloţená diplomová práce se zabývá moţnostmi energetického a materiálového 

vyuţití vysušených digestátů z procesu anaerobní digesce.  

Digestát vzniká v bioplynových stanicích současně s dalším produktem, coţ je 

bioplyn. Digestát je dále moţno vyuţít pro účely hnojení, ale musí splňovat přísné 
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legislativní podmínky, pro hnojení na zemědělských půdách nebo jejich vyuţití 

k rekultivačním účelům na nezemědělských půdách.. Je nutné navrhnout a zhodnotit další 

moţná vyuţití digestátů. Jedná se především o pouţití odvodněného digestátu pro 

energetické vyuţití (spalování, pyrolýza a zplyňování).[3] 

Poslední dobou se v EU zvyšuje tlak na uplatňování výroby alternativních paliv z 

obnovitelných zdrojů. Moţným způsob zpracování vzniklého digestátu je separace a 

usušení tuhého podílu, který se následně vyuţije pro výrobu tuhých alternativních paliv. 

Separát se můţe pro výrobu tuhých paliv vhodně nakombinovat s dalšími druhy biomasy. 

Můţe to být dřevní odpad z lesní těţby, či dřevní hmota z plantáţí rychle rostoucích 

dřevin, odpady z dřevařských provozů, seno, sláma, či jiné záměrně pěstované energetické 

plodiny. [4] 

 

Pyrolýza a zplyňování jsou termické procesy, které by mohly být pouţity pro 

energetické a materiálové vyuţití digestátů, které, pokud nesplňují podmínky  legislativy, 

by nemohly být vyuţity na zemědělských či nezemědělských půdách. Pyrolýza, zplyňování 

a spalování je pouze alternativa pro vyuţívání digestátů. Digestát vzniklý v bioplynových 

stanicích není odpadem, pokud splňuje legislativní podmínky. Odpadem se stává 

v okamţiku, kdy legislativní podmínky nesplňuje a musí být dále řešeno, jak s ním naloţit. 

Obvykle se s ním nakládá dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, čili jeho uloţením na 

skládku, ale v takovémto případě je naším cílem ho alternativně energeticky vyuţít [3]. 

Ovšem i pokud jsou legislativní normy splněny, není nutno ho vţdy vyváţet na 

zemědělskou půdu, ale je vhodné ho energeticky vyuţít, pokud to bude ekonomicky 

výhodné.  

Cílem prováděných experimentů bylo získat výsledky, které by vytvořily 

konkrétnější představu o vhodnosti aplikace těchto procesů na digestáty. Kvalita a hodnoty 

výsledných produktů pyrolýzy a zplyňování (karbonizát, kondenzát, plyn), které by pak 

měly být dále energeticky a materiálově vyuţity, závisí na pouţitém materiálu, ale i na 

tom, jak je technologický proces veden.  

Proces pyrolýzy a zplyňování je dosti energeticky a ekonomicky náročný. Proces 

by měl být veden tak, aby výsledné produkty svým mnoţstvím a kvalitou odpovídaly 

energii, která byla do procesu vloţena.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A1ma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_plodiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_plodiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_plodiny
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2. Odpady a jejich využití 

2.1 Základní pojmy 

Zde jsou uvedeny základní pojmy související s odpady a nakládání s nimi. 

 odpad – je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit 

 odpadové hospodářství – činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 

nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloţeny, a 

kontrola těchto činností 

 bioodpad – jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu 

(např. potraviny, odpad ze zeleně atd.) 

 aerobní procesy - probíhající v prostředí či organismech za přítomnosti kyslíku 

 anaerobní digesce – mikrobiální rozklad biologicky rozloţitelného odpadu bez 

přístupu vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu 

 biomasa – je hmota organického původu, vyuţitelná pro energetické účely. Pro 

energetické vyuţívání biomasy je vhodnou rostlinnou biomasou především dřevo a 

různý dřevní odpad, popřípadě jiné energetické rostliny, které jsou vhodné pro 

spalování v různých topeništích. Mohou to být např. různé zemědělské produkty 

(včetně exkrementů uţitkových zvířat) a jejich zbytky nebo cíleně pěstované 

energetické rostliny 

 bioplyn – směs metanu, oxidu uhličitého, dusíku, vodíku a dalších plynů, vzniklá 

anaerobním vyhníváním biologicky rozloţitelných odpadů 

 digestát – nerozloţená frakce procesu anaerobního vyhnívání biologicky 

rozloţitelných materiálů (odpadů) vyuţitelná zejména jako hnojivo 

 rekultivační digestát – stabilizovaný výstup z anaerobní fermentace bioodpadů 

pouţitelný mimo zemědělskou a lesní půdu 

 separát – tuhá část oddělená z digestátu 

 fugát – kapalná část oddělená z digestátu [12, 16, 22, 32] 

 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/palivove-drivi-vyroba-prodej-a-perspektiva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
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2.2 Rozdělení odpadů 

Odpad se rozděluje podle nebezpečnosti na nebezpečný odpad a ostatní odpad. 

Podle místa vzniku se odpad rozděluje na: 

 komunální (včetně kalů z ČOV) 

 průmyslové 

 odpady zemědělské a lesnické 

 odpady speciální (např. nemocniční) 

Podle skupenství se odpad dělí na: 

 tuhý 

 kapalný 

 plynný [12, 9] 

 

Hlavní cíle odpadového hospodářství 

Zde jsou uvedeny priority nakládání s odpady: 

 předcházení vzniku odpadů 

 omezení vzniku odpadů 

 vyuţití odpadů 

 odstranění či zneškodnění odpadu [10] 

 

2.3 Legislativa 

Zde je uveden přehled hlavních platných právních úprav o odpadech: 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

novelizovaný zákonem č. 188/2004 Sb., č. 7/2005 Sb., 

 Úplné znění zákona o odpadech bylo vydáno zákonem č. 106/2005 Sb., 

 Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách pouţití upravených kalů na zemědělské 

půdě, novelizovaná vyhláškou č. 504/2004 Sb., 
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 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, novelizovaná 

vyhláškou č. 41/2005 Sb., 

 Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

 Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými 

odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozloţitelnými odpady). [8] 

 

2.4 Materiálové a energetické využití odpadů 

Na prvním místě při nakládání s odpady v ČR je materiálové vyuţití odpadů, které 

podporuje obnovu surovin a sníţení spotřeby primárních zdrojů. Na druhém místě při 

nakládání s odpady je jejich energetické vyuţití, kdy dochází k vzniku energie z odpadů, 

které jiţ není moţné vyuţít materiálově. Odpady, které nelze materiálově ani energeticky 

vyuţít, je nutno sládkovat. 

Technologie slouţící k vyuţití odpadů, jsou recyklace a regenerace, které vedou k 

materiálovému vyuţití odpadů nebo jejich částí. Dalším způsobem nakládání s odpady je 

jejich předúprava, coţ je vyuţito k dalším procesům materiálového vyuţití odpadů (17%), 

(např. dotřiďování separovaného odpadu. Posledním nejrozšířenějším vyuţitím odpadů je 

energetické vyuţití (10%), coţ znamená, ţe odpad se vyuţije jako palivo. [21] 

 Materiálové využití odpadů – náhrada prvotních surovin látkami, které lze získat 

z odpadů, jeţ jsou povaţovány za druhotné suroviny. Jedná se také o vyuţití 

látkových vlastností odpadů k původnímu účelu či k jiným účelům, s výjimkou 

bezprostředního získání energie.  

- recyklace – vyuţití stávajících vlastností odpadů (jako druhotná surovina) 

- regenerace – navrácení původních vlastností odpadů (např. odpadní oleje) 

 Energetické využití odpadů – vyuţití odpadů za účelem získání jejich 

energetického obsahu k výrobě energie, zejména vyuţití jako paliva. [12, 16] 
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3. Biomasa 

Biomasa je veškerá hmota organického původu. Biomasu lze vyuţít energeticky, 

kde převaţují procesy spalování, zplyňování a pyrolýza. V mnoha případech se stále víc 

uplatňuje i proces anaerobní digesce, která je spojená s produkováním bioplynu a výrobou 

elektrické energie a tepla. [5] 

Nejvíce materiálů, které jsou vhodné pro výrobu bioplynu, je produkováno v 

zemědělství. Jsou to hlavně exkrementy hospodářských zvířat, vedlejší produkce z 

rostlinné výroby i cíleně pěstované plodiny. Velké mnoţství zbytkové biomasy je 

vyprodukováno také v potravinářském průmyslu. Energii z biomasy je moţno získávat 

biochemickou, termochemickou a mechanicko – chemickou přeměnou. [18] 

 

3.1 Druhy biomasy 

Vyprodukovaná biomasa se rozděluje na dvě základní skupiny: 

 záměrně pěstovaná 

  odpadní  

1. Biomasa záměrně pěstovaná:  

 energetické plodiny (šťovík, chrastice rákosovitá) 

 olejniny (řepka olejná, slunečnice, len, dýně na semeno) 

 škrobnato-cukernaté plodiny (kukuřice, cukrová řepa, obilí, brambory) 

 

2. Biomasa odpadní:  

 odpady z ţivočišné výroby (exkrementy z chovů hospodářských zvířat, zbytky 

krmiv, hnůj, kejda),  

 rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby a údrţby krajiny (kukuřičná a obilná 

sláma, řepková sláma, zbytky, seno), 

 biologicky rozloţitelné komunální odpady (odděleně sbíraný papír, kuchyňské 

odpady, kaly z čistíren odpadních vod, organický podíl směsných komunálních 

odpadů),  
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 organické odpady z potravinářských a průmyslových výrob (odpady z provozů na 

zpracování a skladování rostlinné produkce, odpady z jatek, odpady z mlékáren, 

odpady z lihovarů a konzerváren),  

 lesní odpady (dřevní hmota z lesních probírek, kůra, větve, pařezy, kořeny po těţbě 

dřeva). [17] 

 

Biomasa se rozděluje na: 

 suchou (např. dřevo) 

 mokrou (např. kejda, coţ jsou pevné a tekuté výkaly hospodářských zvířat, které 

jsou smíšeny s vodou). [5] 

 

3.2 Způsoby využití biomasy k energetickým účelům 

Vyuţití biomasy k energetickým účelům je dáno fyzikálními a chemickými 

vlastnostmi biomasy. Důleţitým parametrem je vlhkost neboli obsah sušiny v biomase. 

Hodnota 50% sušiny je přibliţná hranice mezi mokrými procesy (obsah sušiny je menší 

neţ 50%) a suchými procesy (obsah sušiny je větší neţ 50%). [18] 

 

Vyuţití biomasy je různorodé. Jedná se o zpracování na kvalitnější paliva tzv. 

fytopaliva (pelety, brikety, bioplyn, bionafta atd.), výrobu elektřiny a výrobu tepla přímým 

spalováním v topeništích (dřevní odpad, dřevo atd.). [5] 

 

Existuje několik způsobů získávání energie z biomasy a přípravy biomasy pro 

energetické vyuţití: 

a) termochemická přeměna biomasy (suché procesy pro energetické vyuţití biomasy): 

 spalování biomasy 

 zplynování biomasy 

 pyrolýza biomasy 
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b) biochemická přeměna biomasy (mokré procesy pro energetické vyuţití biomasy): 

 alkoholové kvašení 

 anaerobní vyhnívání (produkce bioplynu) 

 aerobní fermentace (produkce tepla vázaného na nosič) 

 metanové kvašení 

c) fyzikální a chemická přeměna biomasy: 

 mechanicky (štípání, drcení, lisování, briketování, peletování. mletí apod.) 

 chemicky (esterifikace surových bioolejů) 

d) získávání odpadního tepla při zpracování biomasy (např. při kompostování, aerobním 

čištění odpadních vod, anaerobní fermentaci pevných organických odpadů apod.). 

I kdyţ existuje více způsobů vyuţití biomasy k energetickým účelům, v praxi 

nejvíce převládá ze suchých procesů spalování biomasy a z mokrých procesů výroba 

bioplynu anaerobní fermentací. [18] 

 

3.3 Výhody a nevýhody energetického využívání biomasy 

Výhody:  

 relativně dobrá skladovatelnost 

 moţnost vyuţití odpadního materiálu 

 běţná dostupnost technologií pro spalování biomasy 

 cenová dostupnost běţně vyuţívaných technologií 

 zvyšování zaměstnanosti 

 moţnost úpravy paliva (např. pelety a štěpky) pro kotle 

 biomasa má obnovitelný charakter 

 zbytek biomasy po zpracování má vyuţití jako hnojivo 

 energetické vyuţívání biomasy vede k menším negativním dopadům na ţivotní 

prostředí 
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Nevýhody: 

 při transformaci do jiné formy (např. pelety a štěpky) je potřeba dodatečné energie 

 náklady na dopravu 

 větší pracnost 

 nutnost skladovacích prostor 

 větší prašnost 

 při spalování vznikají určité emise a imise 

 niţší výhřevnost způsobená větším mnoţstvím vody 

 vysoké investiční náklady na technická zařízení [19] 

 

Problematikou energetického vyuţití biomasy se rovněţ zabývají v zahraničí, kde 

je to rovněţ aktuálním tématem. 

Jako obnovitelný zdroj energie, biomasa vzbudila ve světě velký zájem. Existují 

dva způsoby uvolňování tepla a energie z biomasy: přímé spalování nebo termochemická 

přeměna. Při pyrolýze můţe docházet k přeměně biomasy na vysoce kvalitní pohonné 

hmoty nebo drobné chemikálie. Dále lze vyuţít  procesu zplyňování a spalování. [28] 

Nezbytnost alternativních zdrojů energie způsobil opětovný zájem o vyuţívání 

biomasy, neboť obnovitelné palivo nepřispívá ke zvýšení koncentrace CO2 

v ovzduší. Kvůli velkým ropným nákladům vykazují biopaliva druhé generace, která jsou 

vyráběná po zplyňování biomasy, rostoucí zájem. [29] 

Zbytky z biomasy mohou být přeměněny na cennější formy energie prostřednictvím 

řady procesů, např. tepelných, biologických, mechanických nebo fyzikálních. Zatímco 

biologické zpracování je obvykle velmi selektivní a vytváří pouze malé mnoţství 

samostatných produktů s větším výnosem při pouţití biologických katalyzátorů, termická 

přeměna často produkuje větší mnoţství komplexnějších produktů s velmi krátkým časem 

reakce s anorganickými katalyzátory, které jsou často pouţívanými k vylepšení kvality 

nebo spektra produktů. Pyrolýza se hodně vyuţívala pro výrobu dřevěného uhlí, ale jen za 

posledních 30 let se rychlá pyrolýza při teplotách okolo 500°C a velmi krátké reakční doby 

(do 2s), dostala do značného zájmu. Je to tím, ţe jsou při tomto procesu vysoké výnosy 



11 

kapalin, aţ do výše 75% hmotnosti, které mohou být pouţity přímo při různých 

aplikacích nebo jako účinné nosiče energie. [30] 
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4. Biologické zpracování odpadů 

Zpracovávat biologický odpad je moţné několika způsoby. Závisí to především na 

finančních moţnostech a druhu daného odpadu. Do této oblasti patří kompostování, 

etanolové kvašení a anaerobní digesce. 

4.1 Anaerobní digesce 

Anaerobní digesce je mikrobiální přeměna organických látek bez přístupu vzduchu 

za vzniku bioplynu a digestátu.  

Anaerobní digesce má několik synonym: anaerobní fermentace, anaerobní 

stabilizace a anaerobní vyhnívání. [13] 

Jedná se energeticky a technologicky výhodný proces, pro vyuţívání biologicky 

rozloţitelného odpadu, který obsahuje velký podíl organických látek. Proces anaerobní 

digesce se pouţívá ve všech vyspělých státech na světě a vede hlavně k vyuţití 

zemědělských a potravinářských odpadů a celý tento proces je neustále zdokonalován. 

Základním substrátem vyuţívaným při procesu anaerobní digesce (v bioplynových 

stanicích) jsou zejména exkrementy skotu a prasat.  

Tímto procesem lze získat spalitelný plyn (bioplyn) a stabilizovanou biomasu 

(digestát). Bioplyn se obvykle vyuţívá energeticky pro výrobu elektřiny a tepla. Elektřina 

se pak dále prodává nebo vyuţívá pro vlastní spotřebu. [5] 

Proces anaerobní digesce je vyuţíván především v bioplynových stanicích, coţ je 

technologické zařízení vyuţívající tohoto procesu ke zpracování bioodpadu, případně 

jiného biologicky rozloţitelného materiálu. Běţně zpracovávané materiály jsou např.: 

exkrementy hospodářských zvířat (kejda, hnůj), tráva, siláţ, senáţ, znehodnocené 

zemědělské produkty, zbytky z potravinářské výroby. Další velkou skupinou jsou odpady, 

a to tříděné komunální, z trţišť, z masokombinátů, ze zpracování ovoce a zeleniny, 

odpadní vody komunální i průmyslové atd. Dle zpracovávaných materiálů se BPS dělí na: 

1. Zemědělské BPS - zpracovávají pouze vstupy ze zemědělské prvovýroby, zejména 

statková hnojiva (kejda, hnůj apod.) a cíleně pěstované plodiny (např. kukuřice) k 

energetickému vyuţití.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statkov%C3%A9_hnojivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chl%C3%A9vsk%C3%BD_hn%C5%AFj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuku%C5%99ice
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2. Kofermentační BPS - zpracovávají rizikové vstupy, např. jateční odpady, kaly z ČOV, 

tuky, masokostní moučku, krev z jatek atd. Povolovací proces by měl být v těchto 

případech přísnější.  

3. Komunální BPS - jsou speciálně zaměřeny na zpracování komunálních bioodpadů, 

hlavně z údrţby zeleně, vytříděných bioodpadů z domácností, restaurací a jídelen. [35] 

 

Provozovatelé těchto stanic jsou hlavně zemědělci, kteří při zpracování zvířecích 

fekálií přidávají do míchaných biofermentorů další biologicky rozloţitelné odpady dle 

toho, jaký typ BPS provozují. Přidávaný bioodpad zvyšuje výtěţek bioplynu a zabezpečuje 

ekonomickou efektivnost. [15] 

 

Digestát 

Digestát je nerozloţená frakce procesu anaerobního vyhnívání biologicky 

rozloţitelných materiálů (odpadů) vyuţitelná zejména jako hnojivo. [22] 

V současné době se velmi často v bioplynových stanicích, které zpracovávají kejdu 

hospodářských zvířat, kofermentují různé vedlejší produkty ţivočišného původu, odpady z 

potravinářských výrob, prodejních řetězců, produkty a vedlejší produkty rostlinné výroby 

(biomasy). Tím roste jednak mnoţství digestátu z procesu anaerobní digesce, navíc jeho 

sloţení můţe být negativně ovlivněno kofermentovaným substrátem. [4] 

Pokud má být digestát aplikován na zemědělské půdy pro účely hnojení, musí 

splňovat legislativní podmínky vymezené zejména zákonem č.9/2009 Sb.,  kterým se mění 

zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech a vyhláškou č. 271/2009 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 474/2000 Sb., o stanovení poţadavků na hnojiva. V případě vyuţití digestátu na půdách 

nezemědělských (k rekultivačním účelům) musí splňovat podmínky dané vyhláškou č. 

341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady. Dle 

vyhlášky 271/2009 musí digestáty vyhovět zejména limitním hodnotám rizikových prvků 

(těţké kovy), dále příslušnému obsahu organických látek a obsahu dusíku. Dle vyhlášky 

341/2008 Sb. musí digestáty  vyhovět limitním hodnotám pro vybranou skupinu látek, dále 

hygienickým podmínkám daných mnoţstvím indikátorových mikroorganismů v digestátu a 

určitému obsahu vlhkosti, dusíku a hodnotě pH. [22] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb09009
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb98156


14 

Pokud digestát nesplňuje podmínky dané výše zmíněnou legislativou, k čemuţ 

můţe dojít např. při anaerobní fermentaci směsného komunálního odpadu, a nemohl by být 

pouţit na zemědělskou nebo nezemědělskou půdu, ani jako surovina v další výrobě, musel 

by se likvidovat jako odpad podle zákona o odpadech, tj. spalovat, čistit na ČOV nebo 

ukládat na skládku. [22] 

Poslední dobou se v EU zvyšuje tlak na uplatňování výroby alternativních paliv z 

obnovitelných zdrojů. Moţným způsob zpracování digestátu je separace a usušení tuhého 

podílu, který se následně vyuţije pro výrobu tuhých alternativních paliv. Separát se můţe 

pro výrobu tuhých paliv vhodně nakombinovat s dalšími druhy biomasy. Můţe to být 

dřevní odpad z lesní těţby, či dřevní hmota z plantáţí rychle rostoucích dřevin, odpady z 

dřevařských provozů, seno, sláma, či jiné záměrně pěstované energetické plodiny. [4] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A1ma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_plodiny
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5. Termické procesy pro zpracování odpadů  

Termickými procesy jsou technologie, které působí na zpracovávaný materiál 

(palivo, odpad) teplotou, která přesahuje mez jeho chemické stability. Tato obecná definice 

zahrnuje široké rozmezí teplot pouţívaných v jednotlivých technologiích (300 – 2000°C), 

přičemţ se nebere v úvahu chemická povaha probíhajících dějů. Termické procesy jsou 

dále děleny do 2 kategorií: 

1. procesy oxidativní – v reakčním prostoru je obsah kyslíku stechiometrický nebo 

vyšší vzhledem ke zpracovávanému materiálu (nízkoteplotní a vysokoteplotní 

spalování), 

2. procesy redukční – v reakčním prostoru je obsah kyslíku nulový nebo 

substechiometrický (pyrolýza a zplyňování). [20] 

Základní porovnání procesu oxidativního (spalování) a procesu redukčního 

(pyrolýzy), uvádí tabulka č.1.  

Tabulka 1.   Rozdíly mezi pyrolýzou a spalováním 

Pyrolýza Spalování 

Tepelný rozklad bez kyslíku Oxidace, reakce se vzdušným kyslíkem 

Pyrolytická teplota: 500°C - 1 000°C Spalovací teplota: 800°C - 1 000°C 

Produkty: 

tuhé: tuhý zbytek 

kapané: voda, kapalné uhlovodíky 

plynné: H2S, CO2, CH4, CO, C2H6, C3H8, 

NH3, a jiné 

Produkty: 

tuhé:škvára (struska) 

kapalné: voda 

plynné: CO2, H2O, SO3, NOx a jiné 

Málo záleţí na změně odpadu Záleţí na změně sloţení odpadu 

Tuhé a pastovité odpady Tuhé odpady 

Endotermní reakce Exotermní reakce 

[6, 26] 

 

5.1 Spalování odpadů 

Jedná se o exotermické sloučení hořlavých sloţek odpadů, za přístupu kyslíku a za 

stechiometrických nebo nadstechiometrických podmínek. Patří mezi oxidační procesy, coţ 

jsou procesy termického odstraňování odpadů, kdy je obsah kyslíku v reakčním prostoru 

vyšší neţ obsah hořlavých látek v odpadu. [7] 

Spalovací procesy mohou být vyuţity na širokou řadu odpadů, ať uţ jde o odpady 

komunální (i kaly z čistíren odpadních vod), průmyslové, zemědělské či zvláštní odpady, 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stechiometrie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zply%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD
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které se vyskytují ve všech fyzikálních konzistencích, coţ je v tuhém, kapalném, plynném 

či pastovitém skupenství. [26] 

Palivo (odpad) je schopné samostatného hoření jen v případě, ţe obsahuje 

dostatečný podíl hořlaviny. Ale pokud obsah nespalitelných částí výrazně stoupne, coţ je 

popel a vlhkost, na úkor hořlaviny, mohlo by dojít k situaci, ţe toto palivo jiţ nebude 

schopno samostatného hoření, protoţe teplo uvolněné hořlavinou nebude dostatečné 

k odpaření vlhkosti paliva a k ohřátí popelovin na spalovací teplotu. [26] 

Spalování odpadů ve spalovnách ale můţe způsobovat negativní dopad na ţivotní 

prostředí a veřejné zdraví. Spalovny vypouštějí oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, 

oxid uhličitý, těţké kovy (Cd, Pb, Hg atd.) a organické sloučeniny (dioxiny, furany) do 

atmosféry. [25] 

 

Zneškodňování tuhých odpadů se provádí skládkováním, kompostováním, 

spalováním a kombinací spalování a kompostování, tepelným rozkladem – pyrolýzou. 

Ještě před zneškodněním se odpady upravují (drcení, hutnění, třídění atd.). Velmi účinný 

způsob likvidace všech druhů odpadů je spalování, jehoţ nevýhodou je jeho vysoká cena. 

Ale zároveň lze tímto způsobem získat tepelnou energii potřebnou k vytápění či k produkci 

elektřiny. [7] 

5.1.1 Výhody a nevýhody spalování odpadů 

Výhody spalování: 

 výrazné sníţení objemu odpadů na 10 – 15% původního objemu 

 sníţení hmotnosti odpadů na 20 – 40% původní hmotnosti 

 rychlý proces zpracování odpadů 

 vyuţití energie a tepla 

 jediný moţný způsob zpracování pro některé druhy odpadů (infekční odpady 

z nemocnic, chemické odpady) 

Nevýhody spalování: 

 nutno vybudovat dokonalý systém pro čištění spalin 

 vysoké finanční náklady na výstavbu spalovny 
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 vysoké finanční náklady na provoz a údrţbu zařízení 

 problémy s moţným vyuţitím vzniklého tepla 

 moţné zničení odpadních látek s moţností recyklace 

 nákladné opatření k zábraně úniku emisí do ovzduší a vody [26] 

 

5.2  Pyrolýza  

Pyrolýza a zplyňování jsou podobné tepelné procesy, způsobující rozklad 

organického odpadu při vysokých teplotách. Oba procesy jsou omezeny přítomným 

mnoţstvím kyslíku během rozkladu. U zplyňování je přítomno podstechiometrické 

mnoţství kyslíku, u pyrolýzy není přítomen ţádný kyslík. [25] 

 

Pyrolýza (z řečtiny pýr = oheň, lysis = rozpuštění) je fyzikálně-chemický děj, který 

patří do široké skupiny termických procesů. Jedná se o tepelný rozklad organických 

materiálů za nepřístupu zplyňovacích médií, coţ jsou vzduch, oxid uhličitý, kyslík a vodní 

pára, který vede ke vzniku jednotlivých pevných, kapalných a plynných frakcí. V oblasti 

teplot 150 aţ 1000°C se uvolní těkavé látky a výšemolekulární organické látky se 

rozkládají na nízkomolekulární látky, coţ vede k jejich rozpadu na koks a těkavé produkty. 

Molekuly s dlouhými řetězci se rozštěpí na kratší.  

Z technologického hlediska lze pyrolýzní procesy rozdělit podle dosahované 

teploty na: 

1. nízkoteplotní pyrolýza (< 500°C), 

2. středněteplotní pyrolýza (500–800 C), 

3. vysokoteplotní pyrolýza (> 800 C).  

V závislosti na dosaţené teplotě, lze při pyrolytickém procesu pozorovat mnoho 

dějů, které lze rozdělit do 3 teplotních intervalů.  

V oblasti teplot do 200 C dochází k sušení materiálu a tvorbě vodní páry fyzikálním 

odštěpením vody. Tyto procesy jsou silně endotermické. V rozmezí teplot 200 aţ 500 C 

následuje oblast suché destilace. Zde dochází k odštěpení bočních řetězců z 

vysokomolekulárních organických látek a k přeměně makromolekulárních struktur na 

plynné a kapalné organické produkty a pevný uhlík. Ve fázi tvorby plynu v oblasti teplot 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Endotermick%C3%A9_procesy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Destilace
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500 aţ 1000°C jsou produkty vzniklé suchou destilací dále štěpeny a transformovány. Z 

pevného uhlíku, i z kapalných organických látek, vznikají stabilní plyny, jako je H2, CO, 

CO2 a CH4. [20] 

Většina v současné době provozovaných pyrolýzních systémů je zaloţena na 

termickém rozkladu odpadu v rotační peci vytápěné zevně spalinami, které vznikají z 

následného spalování pyrolýzních plynů v tzv. termoreaktoru. Ten obsahuje přídavný 

hořák, který slouţí pro udrţení poţadované teploty (rozmezí teplot 900 – 1300°C). 

Pyrolýzní jednotky bývají vhodné pro šarţovitý provoz pro odpad, který nemá příliš 

vysoký obsah škodlivin a nemá tendenci ke spékání. Zbytek energie ze spálení plynů, která 

se nespotřebuje na ohřev vsádky, se vyuţívá v kotlích na odpadní teplo k výrobě páry nebo 

teplé uţitkové vody. Jiný modernější přístup, předpokládá vyuţití pyrolýzního plynu jako 

chemické suroviny nebo jako topného plynu např. pro motory kogeneračních jednotek. [6] 

Dříve relativně skeptický pohled na moţnosti materiálového a energetického 

vyuţití pyrolýzních produktů se v posledních letech dost změnil. Například velký rozvoj 

technologií zpracovávajících převáţně odpadní biomasu v USA. Rozvíjí se i jiné 

zpracování odpadního dřeva a dalších substrátů dříve skládkovaných, čímţ se rozšiřuje 

rozsah uţitých zdrojů. Stoupá téţ zájem o energetické vyuţívání chlévské mrvy a kejdy, 

protoţe se zpřísňují předpisy zajišťující ochranu zemského povrchu a spodních vod před 

znečištěním. [6] 

Produkty pyrolýzy jsou pyrolýzní koks, pyrolýzní olej a pyrolýzní plyn. [26]  

Mezi hlavní plynné produkty během pyrolýzy patří CH4, CO, H2, CO2, CxHy, NH3, 

H2S. Při tomto procesu se poměr CO/CO2  zvyšuje spolu s teplotou, ale sniţuje se, se 

zvýšením rychlosti ohřevu. Pro teplotní rozmezí 500 aţ 800°C se koncentrace H2 a CO 

zvyšují s teplotou. Mnoţství a kvalita jednotlivých produktů pyrolýzy lze ovlivnit procesní 

teplotou a rychlostí ohřevu materiálu [29]. Pyrolýzní koks lze vyuţít jako sorpční činidlo 

(aktivní uhlí), pyrolýzní olej jako přísadu do motorové nafty a pyrolýzní plyn jako plynné 

palivo. [26] 

Sloţení produktů závisí na pyrolýzní metodě zpracování a na reakčních 

parametrech. Rychlá nebo blesková pyrolýza je pouţívána pro maximální produkci plynů a 

kapalných produktů, poskytující především tepelný uţitek. Pomalé pyrolýzy jsou známé 

jako karbonizace a pouţívají se především na produkci dřevěného uhlí.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spaliny&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motor
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kogenera%C4%8Dn%C3%AD_jednotka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chl%C3%A9vsk%C3%A1_mrva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda
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Pyrolýza je v současnosti velmi pouţívaná, protoţe odpady a pevná biomasa, které 

jsou odlišné a nákladné na vyuţití, mohou být snadno přeměněny na kapalné produkty. 

Pyrolýzní produkty, jako kapaliny nebo směsi, jsou výhodné především při přepravě, 

skladování, spalování a flexibilitě produkci a prodeji. [6] 

V sedmdesátých letech nastal rozvoj pyrolýzních technologií, nebot´ se zjistily 

značné výhody: 

 jednoduché zařízení a finančně méně náročné 

 vyprodukované palivo snadněji prodejné, neţli pára či teplo [26] 

 

Pyrolýza byla léta pouţívána v produkci koksu, dřevěného uhlí, metanolu a 

terpentýnu. Během 70. let, několik společností např. Occidental Petroleum, Monsanto a 

Union Carbide experimentovalo s pyrolýzou jako s procesem pro rozklad domovního 

odpadu. Pyrolýza se zdá být nejvhodnější pro zpracování organických materiálů s vysokou 

výhřevností. Proces pyrolýzy můţe být znázorněn následující obecnou nevyváţenou 

rovnicí: 

CaHbOc + teplo → H2O + CO2 + H2 + CO + CH4 + C2H6 + CH2O + dehet + uhlí   (1) 

 

Zbytkové produkty jsou zachovány v plynné formě. Uhlí je pevné, bohaté na uhlík 

a dehet, coţ je hustá, lepkavá tekutina, rovněţ bohatá na uhlík. Proces je endotermický, coţ 

znamená, ţe musí být dodáno teplo. 

Kompozice a výnos produktů pyrolýzy mohou být regulovány ovládáním 

operativních parametrů, jako např. tlaku, teploty, času, velikosti materiálu, katalyzátorů, a 

pomocných látek. Kvalita uhlí je vysoce závislá na kvalitě materiálu. Vysoké teploty, 

přesahující 760°C, podporují produkci plynů jako vodík, metan, oxid uhličitý a oxid 

uhelnatý. Niţší teploty, od 450°C do 730°C, produkují dehet, uhlí a tekutiny, jako např. 

oleje, kyselinu octovou, aceton a metanol. Přidání uhlíku do pyrolýzní pece zvýší 

výhřevnost formovaných olejů a plynů. Přidání vody zajistí produkci oxidu uhličitého a 

vodíku, jeţ mohou být převedeny do přírodní plynné formy. [11] 
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Rychlá pyrolýza 

Rychlá pyrolýza je proces, při kterém jsou organické materiály rychle zahřátý bez 

přístupu vzduchu na teplotu 450 – 600°C. Za těchto podmínek se vstupní surovina přemění 

na stabilní plyny a pevný zbytek – dřevěné uhlí. Plyny jsou odvedeny do kondenzátoru, 

kde zkondenzují na pyrolýzní olej. Ze vstupní suroviny vzniká přibliţně    50 – 75% 

váhového mnoţství bio-oleje. [14] 

Jedná se o jeden z nejnovějších procesů ve skupině technologií, které mění biomasu 

ve formě dřeva a jiných odpadních materiálů na produkty vyšší energetické úrovně, jako 

jsou plyny, kapaliny a pevné látky. Jejím primárním energetickým produktem je kapalina - 

bioolej, kterou lze snadno skladovat a přepravovat. Je to tmavě hnědá kapalina s hustotou 

asi 1,2 kg/dm
3
, výhřevností 16-19 kJ/kg. Správný průběh pyrolýzního procesuje je dán 

extrémně rychlým přívodem tepla do suroviny, udrţováním potřebné teploty, krátkou 

dobou pobytu par v reakční zóně a co nejrychlejším ochlazením vzniklého produktu. 

[6, 26] 

5.2.1 Popis vybraných pyrolýzních jednotek 

V následujícím textu je uveden stručný popis vybraných provozovaných 

pyrolýzních jednotek. 

Pyrolýzní systém Babcock 

Tento pyrolýzní systém byl navrţen pro odstraňování směsného odpadu typu 

tuhého komunálního odpadu, čistírenských kalů atd. Tento proces je schématicky 

znázorněn na obr. 1.  

Tento technologický proces je kombinací pyrolýzy a řízeného spalování 

neupravovaného surového plynu. Pyrolýza probíhá v nepřímo otápěném bubnu při 

teplotách 500 - 600°C. Plyn, který vychází z pyrolýzní pece je v cyklonech zbaven 

většinového podílu tuhých částic a dále vstupuje do spalovací komory, kde shoří za teploty 

okolo 1200°C. Vznikající spaliny slouţí hlavně k vlastnímu vytápění válcové pyrolýzní 

pece, které probíhá nepřímo. Zbytkové spaliny jsou pak vyuţívány v kotli na odpadní 

teplo. Za tímto kotlem je tkaninový filtr na finální jemné odprášení. Plyny jsou čištěny 

suchou cestou za pomoci vápna, které je přidáváno do samotného vstupujícího odpadu a do 

proudu spalin před tkaninovým filtrem. [24] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bioolej&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrol%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrol%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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Obr. 1.  Schéma pyrolýzní jednotky Babcock [24] 

1 – svoz odpadu do bunkru, 2 – násypka, 3 – drapák suroviny, 4 – vstup vápna, 5 – 

rotační pyrolýzní pec, 6 – vstup otopových spalin, 7 – odtah otopových spalin, 8 – vynášecí 

komora, 9 – cyklon, 10 – spalovací komora, 11 – vstup spalin do kotle, 12 – kotel na 

odpadní teplo, 13 – spalinový ventilátor, 14 – sekundární vstup vápna, 15 – tkaninový filtr, 

16 – komín 

 

Pyrolýzní reaktor Vortex – Solar Energy Research Institute 

Systém Vortex slouţí pro konverzi tuhých organických látek a biomasy především 

na kapalné produkty. Schématický obrázek zařízení, který byl vyvinutý SERI (Solar 

Energy Research Institute) v Coloradu (USA) je zobrazen na obr. 2. 

Proud zpracovávaného materiálu je veden tangenciálně do reakčního prostoru, kde 

kontaktem s horkou stěnou pyrolyzéru a díky obvodové rychlosti přes 350 m.s
-1

 dochází k 

rychlé pyrolýze při teplotě stěny 625°C. Postup tuhých částic reaktorem je zpomalován 

intenzivním třením o jeho stěny, vznikající pyrolýzní plyn odchází středem zařízení s 

krátkou dobou zdrţení. Systém byl testován na měkkém suchém dřevu a na měkkých 

předdrcených peletách RDF (Refuse Derived Fuel). [24] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychl%C3%A1_pyrol%C3%BDza
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/palivove-drivi-vyroba-prodej-a-perspektiva
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Obr. 2.    Schéma pyrolýzní jednotky Vortex-SERI [24] 

1 – vstup suroviny, 2 – šnekový podavač, 3 – reaktor s tangenciálním vstupem,       

4– cyklon, 5 – kolektor tuhého zbytku, 6 – odtah pyrolýzního plynu, 7 – recykl prachových 

částic 

 

5.3 Zplyňování  

Je to přeměna uhlíkatých materiálů za vyšších teplot (nad 800°C) na hořlavé plynné 

látky, za přívodu podstechiometrického mnoţství vzduchu, nebo jiného oxidovadla a dojde 

k další přeměně vzniklého koksového zbytku na plynné produkty. 

Tento proces je silně endotermický a probíhá podle následující rovnice: 

uhlík v koksovém zbytku se zplyňuje pomocí oxidu uhličitého 

C + CO2 → 2CO         (2) 

podobně bude reagovat vodní pára 

C + H2O → CO + H2         (3) 

C + 2H2O → CO2 + 2H2         (4) 

uvolněný vodík bude reagovat za vzniku metanu 

C + 2H2 → CH4         (5) 

Výhoda zplyňování je, ţe díky vysokým teplotám zde nejsou problémy s tvorbou 

vysoce toxických dioxinů, furanů a polycyklických aromatických uhlovodíků. Nachází se 

zde redukční prostředí, coţ brání vzniku oxidů dusíku.  

Některé, zejména zplyňovací, procesy nepouţívají jako oxidační médium 

molekulární kyslík, ale jiné oxidanty, především CO2 a H2O. [26] 
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V 70. letech bylo ve Spojených státech amerických provozováno zplyňování 

pevného komunálního odpadu, odpadu z domácností a průmyslových odpadů, ale z 

provozních a finančních důvodů byly tyto závody uzavřeny. [25] 

 

Zplyňování je proces, který způsobuje chemické a fyzikální změny biomasy. Mezi 

konečné produkty zplyňování patří pevné látky, popel, struska, kapaliny a syntézní 

plyn. [25] 

Zplyňování je tedy termochemický proces, při němţ se rozkládá organická hmota 

na hořlavé plyny působením vysokých teplot, které přesahují mez její chemické stability. 

Rozdíl mezi přímým spalováním a zplyňováním paliv je především v tom, ţe spalováním 

se energie, která je obsaţená v palivu vyuţije přímo na tepelnou energii, ale při procesu 

zplyňování se energie, která je obsaţená v palivu přeměňuje na jiný druh energie, která je 

vázaná na plynnou fázi. Plyn, který je produkovaný při zplyňování, je sloţen především z 

H2 a CO.  

Při procesu spalování můţe docházet ke vzniku komplexní sloučeniny včetně 

nebezpečných škodlivých látek, například dioxiny a furany. Při procesu zplyňování dojde k 

rozkladu těchto látek na základní sloţky produkovaného plynu. Mnoţství a sloţení vzniklé 

plynné fáze závisí především na procesních podmínkách zplyňování, coţ jsou rychlost 

ohřevu zplyňovací komory, dosaţená teplota zplyňování, sloţení vstupního zplyňovaného 

materiálu, mnoţství oxidačních medií v reakčním prostoru. [31] 

5.3.1 Zplyňování biomasy  

Tepelně technické zplyňování je proces přeměny organických částí biomasy, při 

vysokých teplotách na směs plynů, které lze vyuţít jako palivo. Jedná se o endotermickou 

reakci a teplo tedy musí být dodáváno zvnějšku. Technologie zplyňování se rychle šíří 

nejen při vyuţívání biomasy v celé Evropě a celém světě. [34] 

Zplyňovat lze jakoukoli spalitelnou biomasu Ze suché biomasy se působením 

vysokých teplot bez přístupu vzduchu uvolňují hořlavé plynné sloţky, tzv. syntézní plyn. 

Při přítomnosti vzduchu by mohlo docházet k běţnému spalování. Syntézní plyn se pak 

odvádí do spalovacího prostoru, kde se spaluje podobným způsobem jako běţná plynná 

paliva. [19] 
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Plyn je ochlazen, filtrován a veden do plynového motoru. K tomuto motoru je 

připojen generátor, který vyrábí elektrickou energii. Chlazení motoru a teplota vzniklých 

spalin jsou zdrojem tepelné energie. Odvedená energie se dá vyuţít k sušení biomasy nebo 

k vytápění a ohřevu teplé vody. [33] 

 

5.4 Adsorpce 

Pyrolýza a zplyňování jsou procesy, které jsou rovněţ vyuţívány pro výrobu 

materiálů s vysokou sorpční schopností (adsorbenty).  

Adsorpce je jev, při kterém dochází k hromadění plynné látky ze směsi plynů nebo 

rozpuštěné látky v kapalině na povrchu pevné látky účinkem mezipovrchových 

přitaţlivých sil. Podle povahy těchto sil, kterými jsou poutány adsorbované částice na 

povrchu adsorbentu, se adsorpce dělí na fyzikální adsorpci (adsorpční vazba vzniká na 

základě Van der Waalsových přitaţlivých sil, které jsou slabé) a chemisorpci (adsorpční 

vazba je pevnější neţ u fyzikální adsorpce, protoţe svou povahou se podobá vazbě 

chemické).  

Fyzikální adsorpční rovnováhy je dosaţeno velmi rychle, je vratná a adsorbát můţe 

být odstranitelný bez změny tlaku. Adsorpční tepla zpravidla nepřesahují hodnoty 

42 kJmol
-1

. 

K chemisorpci dochází rychle nebo pomalu a nad nebo pod kritickou teplotou 

adsorbátu. Adsorpční tepla dosahují hodnoty aţ 627 kJmol
-1

. Při niţších teplotách je 

chemisorpce pomalejší, takţe se uplatňuje hlavně fyzikální adsorpce, zatímco při vyšších 

teplotách je fyzikální adsorpce malá, a proto se uplatňuje pouze chemisorpce.  

Po určité době se při adsorpci ustaví rovnováţný stav charakterizovaný parciálním 

tlakem adsorbujícího se plynu a jeho mnoţstvím adsorbovaným na pevné fázi. [23] 

5.4.1 Adsorbenty 

Jedním ze způsobů materiálového vyuţití biomasy je její transformace na adsorpční 

materiály. 

 Zvětšuje se poptávka po levných adsorpčních materiálech, slouţících pro ochranu 

čistoty vod a ovzduší, např. pro odstranění škodlivých sloţek a těţkých kovů ze spalin 

a při čištění odpadních vod. 
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 Znakem levného adsorbentu je jeho neregenerativní pouţití, kdy po vyčerpání své 

adsorpční schopnosti je spálen ve vhodném spalovacím zařízení. 

 Jedná se o ekonomicky a ekologicky efektivní způsob zpracování odpadní 

biomasy. [23] 

 

V současné době jsou intenzivně hledány i nové moţnosti výroby adsorbentů, spolu 

s rozvojem různých technik, které adsorbenty vyuţívají. Hlavní výhoda vyuţití odpadní 

biomasy je její nízká pořizovací cena, a většinou se jedná o nepotřebný odpadní materiál.  

Adsorbenty jsou vysoce pórovité materiály, které mají  rozvinutý vnitřní povrch a 

mají příslušné adsorpční schopnosti, které jsou schopny zachycovat z plynných nebo 

kapalných směsí některé látky. Jejich hlavní uplatnění je v nejrůznějších technologiích. 

Adsorpční schopnost povrchu souvisí s poloměrem zakřivení nepravidelností 

povrchu. Největší je na vrcholech, menší na hranách, dále na plochách a nejmenší 

v dutinách. Vhodnými adsorbenty jsou tedy přírodní a syntetické tuhé látky, které mají 

amorfní nebo mikrokrystalickou strukturu. [23] 

Vysoká adsorpční schopnost uhlíkatých adsorbentů je způsobena velkým 

mnoţstvím pórů o různých velikostech, kdy kaţdá skupina pórů má určitý interval 

poloměrů.  

 semimikropóry s průměrem menším neţ 0,4 nm 

 mikropóry s průměrem 0,4 aţ 2 nm 

 mezopóry o průměru mezi 2 a 50 nm 

 makropóry o průměru větším neţ 50 nm 

Nejdůleţitější vlastnosti, které charakterizují adsorbenty, jsou sypná hmotnost, 

zdánlivá a skutečná hustota, specifický povrch, objem adsorpčních pórů, distribuce 

velikosti pórů a adsorpční jodové číslo. [23] 

 

Druhy uhlíkatých adsorbentů 

Existují tři základní druhy povrchově aktivních materiálů: 
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Aktivní uhlí  

Práškové aktivní uhlí se pouţívá k odbarvování a čištění produktů chemického, 

farmaceutického a potravinářského průmyslu. Má uplatnění také při úpravě pitných a 

odpadních vod. 

Aktivní koksy 

Můţe se vyrábět z hnědého i černého uhlí. Způsob přípravy je odlišný. Aktivní 

koks je nejlevnější adsorpční uhlíkatý materiál a pouţívá se hlavně k odstraňování SO2, 

NOx a některých jiných škodlivin ze spalin (HCl, dioxiny, HCN apod.)  

Uhlíkatá molekulová síta  

Mají schopnost oddělovat malé molekuly od velkých. Mají také vysokou pevnost, 

neboť molekulová síta se pouţívají hlavně k dělení plynných směsí, kdy dělení směsi na 

adsorbentu probíhá za rozdílných tlaků. [23] 

Využití adsorbentů 

Jednotlivé druhy adsorpčních uhlíkatých adsorbentů obvykle mají různé moţnosti 

vyuţití. Patří zde hlavně odstraňování různých plynných škodlivin ze spalin a jiných 

odpadních plynů a čištění odpadních vod. 

Adsorbenty se vyuţívají např pro:  

 záchyt škodlivých sloţek spalin na aktivním koksu 

 odstranění zapáchajících a škodlivých látek z ovzduší 

 získávání čistého vodíku 

 získávání čistého CO2 

 získávání čistého helia 

 ve vodárenství 

 k  čištění pitných vod 

 k čištění odpadních vod [23] 
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6. Experimentální část 

V rámci experimentální části diplomové práce byly provedeny laboratorní zkoušky, 

za účelem ověření vhodnosti zpracování vysušených digestátů (separátů digestátu) procesy 

pyrolýzy a zplyňování, s následným posouzením moţného energetického a materiálového 

vyuţití jednotlivých produktů těchto procesů. 

Experimenty byly provedeny v rámci projektu MŢP ev. č. SP/3g4/103/07 „Výzkum 

vlastností a vyuţití digestátu z anaerobních procesů kofermentace zemědělských a dalších, 

zejména obtíţně vyuţitelných organických odpadů“ [27] a v rámci projektu specifického 

vysokoškolského výzkumu ev. č. SP/ 2010117 „Porovnání termických metod redukčního 

zpracování odpadů s tepelným obsahem“. 

6.1 Popis vzorků digestátu a jejich následná příprava pro experimenty 

Vzorky digestátu z modelových laboratorních fermentorů (vzorky 1 a 3) a vzorek 

digestátu z bioplynové stanice v Horních Tošanovicích (vzorek 2) bylo nutné před 

vlastními karbonizačními experimenty odvodnit a vysušit. Vzorky digestátů byly filtrovány 

přes síto o velikosti oka 0,5 mm. Filtrační koláč (separát digestátu) o vlhkosti asi 75% hm., 

byl rovnoměrně rozloţen na smaltované plechy a předsušen na vzduchu, coţ trvalo 2 dny. 

Poté byly separáty digestátu vloţeny do sušárny, kde proběhlo dosušení při teplotě 105°C. 

Zrnitost vzorků byla upravena jejich pomletím na laboratorním noţovém mlýně.  

Pro experimenty byly rovněţ připraveny kombinované vzorky separátu digestátu 

s dřevními pilinami. Pro tyto účely byl odebrán separát digestátu z bioplynové stanice 

v Čejči.  

Vlhkost tohoto separátu činila 74% hm. Tento separát bylo nutné na vzduchu 

dosušit. Separát byl pro účely experimentů kombinován s dřevními pilinami, coţ je 

dostupná a běţně pouţívaná biomasa pro termické procesy. Vzorek dřevních pilin pro 

tento experiment byl odebrán ve stolařské firmě. Byla to směs dřevních pilin o sloţení asi 

70% jasan a 30% směs smrk a borovice.  
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Vzorek 1 – separát digestátu. Digestát vznikl fermentací pouze hovězí kejdy.  

Vzorek 2 – separát digestátu. Digestát vznikl při kofermentaci vepřové kejdy, hovězí 

kejdy, kukuřičné siláţe a zrna.  

Vzorek 3 – separát digestátu. Digestát vznikl kofermentací směsi odpadního zasoleného 

glycerolu s hovězí kejdou v poměru 20% obj. odpadní glycerol a 80% obj. kejda. 

Vzorek 4 – separát digestátu, který pochází z bioplynové stanice v Čejči. Tato bioplynová 

stanice zpracovává směs vepřové kejdy s kukuřičnou siláţí. Na rozdíl od prvních třech 

vzorků, vznikl tento vzorek digestátu při procesu kofermentace, kde tvořila majoritní podíl 

vstupního substrátu do fermentoru vepřová kejda (součástí vstupního substrátu nebyla 

hovězí kejda). 

Kombi I – 90% dřevní piliny + 10% separát digestátu. 

Kombi II – 70% dřevní piliny + 30% separát digestátu. 

 

6.2 Základní analýzy vzorků separátu digestátu 

U všech vzorků separátu digestátu byly provedeny základní analýzy, coţ 

představuje stanovení obsahu vlhkosti, popela, hořlaviny ve vzorcích, elementární analýzy, 

spalného tepla a výhřevnosti. 

6.2.1 Stanovení obsahu vlhkosti, popela a hořlaviny ve vzorcích 

Experimentální zjištění obsahu popela, vlhkosti a hořlaviny vzorků separátu 

digestátů a vzorků Kombi I a Kombi II bylo provedeno termogravimetrickou metodou na 

zařízení TGA – 601 firmy LECO (obr. 3) v laboratoři Centra environmentálních 

technologií. Termogravimetrie je experimentální metoda, která je zaloţena na plynulém 

sledování hmotnosti zkoumaného vzorku při jeho ohřevu. Výsledky stanovení jsou 

souhrnně uvedeny v tabulce č. 2. 
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Obr. 3   TGA – 601 firmy LECO [5] 

Palivo (odpad) se skládá z obsahu vody (W), popela (A) a hořlaviny (C).  

Platí W + A + C = 100% 

A obsah celkové hořlaviny je úbytek hmotnosti při spalování vzorků odpadů 

v oxidační atmosféře, coţ se stanoví dle výpočtu: 

 WAC 100        [% hm.]      (1) [5] 

 

6.2.2 Elementární analýza 

Elementární analýza byla provedená na přístroji EURO EA – 3000 (obr. 4), který 

pracuje na principu plynové chromatografie. Stanovil se hmotnostní procentuální obsah 

dusíku (N), uhlíku (C), vodíku (H), síry (S) a kyslíku (O) v jednotlivých vzorcích. Tyto 

hodnoty charakterizovaly vzorek v bezvodém stavu. Výsledky elementární analýzy jsou 

souhrnně uvedeny v tabulce č. 2. 

 

Původní stav – je to stav vzorku, který má takový podíl popela a vody, v jakém byl 

odebrán a v jakém je dále zpracován. 

Bezvodý stav – je to vzorek, který je bez podílu vody. [5] 

Pro přepočet obsahu uvedených prvků na obsah v původním stavu byl pouţit 

následující vzorec: 

XP = (XB . CP) / CB      [% hm.]      (2) 
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Kde: 

XP obsah prvku ve vzorku v původním stavu [% hm.],  

XB  obsah prvku ve vzorku v bezvodém stavu [% hm.], 

CP  obsah hořlaviny ve vzorku v původním stavu [% hm.],  

CB obsah hořlaviny ve vzorku v bezvodém stavu [% hm.]. [27] 

 

 

Obr. 4   Elementární analyzátor EURO EA 3000 [5] 

 

6.2.3 Stanovení spalného tepla a výhřevnosti 

Při spalování paliva (odpadů) se uvolňuje teplo, které se nazývá spalné teplo nebo 

výhřevnost a to podle skupenského stavu vody. 

Spalné teplo je mnoţství tepla, které se uvolňuje při dokonalém spálení měrné 

jednotky paliva (odpadu), pokud se spaliny ochladí na 0°C a pára, která při spalování 

vznikne, zkondenzuje. 

Výhřevnost je mnoţství tepla, které se uvolní při dokonalém spálení měrné 

jednotky paliva (odpadu) při ochlazení spalin na 0°C, kdy vlhkost odpadu zůstane ve 

spalinách jako vodní pára. Hodnota výhřevnosti je niţší neţ hodnota spalného tepla. [5] 

Spalné teplo bylo stanoveno kalorimetricky na přístroji LECO AC – 350 (obr. 5) na 

Institutu environmentálního inţenýrství. Jedná se o přístroj, který se pouţívá k měření 

tepelných obsahů různých organických materiálů, který funguje na principu stanovení 

kalorické hodnoty spálením vzorku v regulovaném prostředí. Před stanovením byly vzorky 

zbaveny chemicky vázané vlhkosti, tzn., ţe se vysušily v sušárně při teplotě 105°C do 

konstantní hmotnosti.  
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Ze vzorků byly vylisovány tablety o hmotnosti asi 1g. V kalorimetru se měřený 

vzorek umístil do vysokotlakého atmosférického prostředí. Bomba se obklopila vodou a 

vzorek automaticky zapálil. Elektronickým teploměrem byla následně měřena teplota 

vody. Rozdíl v teplotě vody před zapálením a po dohoření byl zpracován počítačem. 

Výsledek, coţ bylo spalné teplo, se zobrazil na displeji přístroje. [27] 

 

Obr. 5   Kalorimetr LECO AC – 350 [5] 

 

Výhřevnost paliva byla stanovena výpočtem dle známého spalného tepla a 

procentuálního zastoupení N, H, O z elementární analýzy na přístroji EURO EA – 3000 na 

Institutu geologického inţenýrství. Výhřevnost byla vypočtena dle následujícího vzorce. 

qp,net,m = {qv,gr,d - 212w(H d) - 0,8[w(O d) + w(N d)]}.(1 - 0,01MT) - 24,4MT       

[kJ/kg]           (3) 

Kde: 

qp,net,m    hodnota výhřevnosti při konstantním tlaku paliva s obsahem vody 

MT   [kJ/kg], 

qv,gr,       hodnota spalného tepla při konstantním objemu paliva v bezvodém 

stavu   [kJ/kg], 

w(H)d      obsah vodíku v palivu v bezvodém stavu   [% hm.], 

w(O)d    obsah kyslíku v palivu v bezvodém stavu    [% hm.], 

w(N)d    obsah dusíku v palivu v bezvodém stavu    [% hm.], 

MT      obsah vody, pro který se výpočet poţaduje    [% hm.]. [27] 
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V následující tabulce jsou souhrnně uvedeny všechny výsledky tepelně-technických 

analýz vzorků separátu digestátu. 

Tabulka 2   Výsledky základních analýz vzorků separátu digestátu 

Vzorek 
Voda 

[hm.%] 

Popel 
[hm.%] 

Hořlavina 
[hm.%] 

C 
[%] 

H 
[%] 

N 
[%] 

S 
[%] 

O 
[%] 

Spalné 

teplo 
[kJ/kg] 

Výhřevnost 

[kJ/kg] 

1 12,46 16,34 71,20 34,20 
7,3

0 

1,8

0 
0 28,10 12794 10926 

2 9,88 8,77 81,35 38,20 
7,7

0 

1,9

0 
0 33,50 14302 12389 

3 14,49 20,73 64,78 30,30 
6,1

0 

1,8

0 
0 26,70 11590 9926 

4 13,54 9,38 77,08 35,22 5,1

3 

1,7

9 

0 34,86 13313 11865 

Piliny 9,88 0,58 89,54 41,32 5,7

7 

0,1

9 

0 42,22 15638 14139 

Kombi I 10,25 1,46 88,29 40,71 5,7

1 

0,3

5 

0 41,48 15406 13912 

Kombi 

II 

10,98 3,22 85,80 39,49 5,5

8 

0,6

7 

0 40,01 14941 13457 

 

6.3 Laboratorní retortové experimenty 

Procesy pyrolýzy a zplyňování vzorků separátu digestátu byly ověřeny 

laboratorními retortovými experimenty. Za tímto účelem byla sestavena pyrolýzní a 

zplyňovací laboratorní aparatura. 

6.3.1 Laboratorní aparatura 

Laboratorní aparatura, která byla sestavená pro experimenty pyrolýzy a zplyňování 

je zobrazena na obr. 6. Do předem zváţené retorty (obr. 7) bylo naváţeno zvolené 

mnoţství vzorku. Retorta byla plynotěsně uzavřena a vloţena do pyrolýzní trubkové pece. 

Ohřev retorty probíhal rychlostí 15°C za minutu na teplotu 800°C. Zdrţení na této teplotě 

bylo 7 minut. Na retortu byla napojena skleněná baňka na kondenzát, která byla ponořená 

do ledu, v níţ kondenzovaly dehtové látky z plynu. Plyn dále pokračoval do vertikálně 

napojeného chladiče, kde došlo ke kondenzaci zbytkových dehtových látek z plynu, které 

stékaly do baňky na kondenzát. Potom byl plyn přes promývačku podle Dechslera s vodou 

odveden mimo prostor laboratoře. Odběr vzorků plynu pro analýzu se prováděl napojením 

skleněných vzorkovnic na plyn před promývačku plynu. Hořlavé sloţky odebraného plynu 

byly stanoveny na plynovém chromatografu. 
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Zplyňování proběhlo za stejných teplotních podmínek s pouţitím stejné aparatury 

jako při pyrolýze, s  rozdílem, ţe do retorty byl foukán technický vzduch jako zplyňovací 

médium. Zplyňovací experimenty byly provedeny s hodnotou součinitele přebytku 

vzduchu n = 0,5. 

Na následujících obrázcích je zobrazena laboratorní aparatura pouţitá retorta. 

 

Obr. 6   Experimentální aparatura [3]    Obr. 7   Retorta [3] 

6.4 Laboratorní experimenty procesu pyrolýzy 

Na základě experimentů pyrolýzních procesů, bylo stanoveno: hmotnostní bilance, 

hodnocení kapalného produktu, hodnocení plynného produktu, a hodnocení pevných 

zbytků.  

6.4.1 Hmotnostní bilance procesu pyrolýzy 

Na základě měření a váţení jednotlivých vzorků byla provedena hmotnostní bilance 

(viz tabulka 4 a obr. 6). Mnoţství vzniklého plynu bylo dopočteno do 100%. 

 



34 

Tabulka 3   Naváţky vzorků v retortě 

Vzorek 1 100 g 

Vzorek 2 90 g 

Vzorek 3 110 g 

Vzorek 4 50 g 

Kombi I 100 g 

Kombi II 70 g 

 

Naváţky vzorků v retortě byly rozdílné vzhledem k rozdílné objemové hmotnosti 

jednotlivých vzorků. Vzorek vţdy zaujímal celý objem retorty. 

 

Tabulka 4   Hmotnostní bilance pyrolýzního procesu 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Kombi I Kombi II 

Tuhý zbytek 

[hm. %] 

(karbonizát) 

44,0% 39,2% 42,1% 32,0% 32,0% 32,9% 

Kapalný zbytek 

[hm. %] 

(kondenzát) 

31,8% 35,7% 33,0% 54,6% 57,2% 54,0% 

Plyn + ztráty 

[hm. %] 
24,2% 25,1% 24,9% 13,4% 10,8% 13,1% 

 

Hmotnostní bilance pyrolýzních experimentů je vyjádřena v následujícím grafu (obr. 8), 

který byl sestaven dle tabulky 4. 
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Hmotnostní bilance procesu pyrolýzy
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Obr. 8   Hmotnostní bilance procesu pyrolýzy 

 

V tomto grafu lze vidět, ţe nejmenší mnoţství procentuálního zastoupení u všech 

vzorků má plyn. Poměrně vysoké zastoupení skoro u všech vzorků má kapalný zbytek a 

obsah tuhého zbytku je u vzorků 1-3podobný, stejně jako u vzorku 4, kombi I a kombi II.. 

Zároveň lze také v tomto grafu vidět, ţe separát (vzorek 4) a kombinované vzorky 

se chovají odlišně od prvních třech vzorků. U kombinovaných vzorků a separátu (vzorek 4) 

nastal pokles mnoţství tuhého zbytku a plynu, ale u mnoţství kapalného zbytku nastal 

výrazný vzrůst oproti vzorkům 1 – 3. Tyto odlišnosti jsou způsobeny především tím, ţe 

vzorek 4, (z něhoţ jsou také v určitém poměru připravené kombinované vzorky) pochází 

zejména z vepřové kejdy, oproti vzorkům 1-3, které pocházejí zejména z hovězí kejdy.  
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6.4.2 Hodnocení kapalného produktu pyrolýzy (kondenzátu) 

Kapalný produkt (kondenzát), byl analyzován pouze u prvních tří vzorků digestátu. 

Kondenzáty, které vznikly, byly analyzovány v laboratořích DEZA a.s., Valašské 

Meziříčí. V kondenzátech se stanovil podíl organické a vodné fáze, elementární analýza, 

obsah chloru a výhřevnost.  

Kondenzát vzorku 1 obsahoval filtrovatelnou tuhou fázi a v konečném výpočtu 

výhřevnosti bylo počítáno s tzv. Dulongovým pravidlem pro pevné skupenství.  

Kondenzát vzorku 2 obsahoval mazlavě olejovitou fázi, a v konečném výpočtu 

výhřevnosti bylo počítáno s Dulongovým pravidlem pro kapalné skupenství.  

Kondenzát vzorku 3 obsahoval velké mnoţství vodného podílu a na dně i 

v kapalině byly rozptýleny částečky organického podílu. Organický podíl byl odstředěn a 

vysušen přidavkem síranu sodného a jeho odfiltrováním.  

Poměr organické a vodné fáze je uveden v tabulce 5. Rovněţ jsou v této tabulce 

uvedeny i výsledky elementární analýzy na přístroji NA 1500 provozovaném v CHNS i 

CNS  módu.  

Obsah chloru byl stanoven coulometricky, spálením naváţky organické fáze v 

lodičce Coulomatu 7020 CL (JUWE) v proudu kyslíku, rozkladem vodné fáze v sušicí 

nádobě stejného přístroje 96%ní kyselinou sírovou. U vodné fáze byla taky stanovena 

elementární analýza na přístroji NA 1500 provozovaném pouze v CNS módu. U 

kondenzátů vzorků 1 a 2 byl kvůli nízkému obsahu organického uhlíku ve vodné fázi 

ignorován výpočet případného příspěvku vodné fáze k výhřevnosti. Obsah vodíku byl u 

kondenzátu vzorku 3 vypočten podle poměru C:H 6:1. Celková výhřevnost vzorků byla 

určena podle pravidla aditivity s respektováním obsahu vodné a organické fáze. [27] 

 

Tabulka 5   Elementární analýza a výhřevnost kondenzátů [27] 

Vzorek  % hm. 
C  

[%] 

H   

[%] 

N   

[%] 

S   

[%] 

Cl   

[%] 

Výhřevnost 

[kJ/kg] 

Vzorek 1 
Organická fáze 1,20 65,11 6,61 8,47 3,80 max. 0,01 26801 

Vodná fáze 98,80 max. 0,1 nestanoven max. 0,1 max. 0,10 0,0085 - 2261 

Vzorek 2 
Organická fáze 9,20 65,02 9,12 3,51 0,99 max. 0,01 29677 

Vodná fáze 90,80 max. 0,1 nestanoven max. 0,1 max. 0,10 0,0035 -  2261 

Vzorek 3 
Organická fáze 5,31 75,20 9,92 5,19 1,50 0,01 34633 

Vodná fáze 94,69 5,96 0,99 2,08 max. 0,01 0,01 - 11565 
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Na základě této analýzy bylo zjištěno, ţe všechny tři vzorky mají velký obsah 

vlhkosti a jen nepatrné mnoţství organické fáze. Případné přímé spalování kondenzátu 

není vhodné vzhledem k nutnosti dodání značného mnoţství tepla k odpaření vody. 

 

6.4.3 Hodnocení plynného produktu pyrolýzy 

Plyn, který vznikal při pyrolýze, byl za různých procesních teplot zachycován do 

skleněných vzorkovnic a byl analyzován metodou plynové chromatografie. Byly sledovány 

tyto sloţky pyrolýzního plynu: metan, eten, propan, vodík, oxid uhelnatý a oxid uhličitý. 

Při jednom pyrolýzním pokusu byly odebrány tři vzorkovnice pyrolýzního plynu. Při 

teplotách, kdy se začal vyvíjet pyrolýzní plyn, byla odebrána první vzorkovnice, 

druhý odběr byl proveden při teplotách nejintenzivnějšího vývinu pyrolýzního plynu a 

třetí odběr byl proveden při teplotách, kdy skončilo nejintenzivnější uvolňování 

pyrolýzního plynu. U vzorku 4 a kombinovaných vzorků byl proveden ještě čtvrtý odběr 

vzorku. Intenzita vyvíjeného plynu, byla sledována vizuálně v promývačce pyrolýzního 

plynu, dle rychlosti uvolňování bublinek plynu. Pro kaţdý vzorek se teploty odběrů 

pyrolýzního plynu lišily, coţ je uvedeno v tabulce 6. 
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Tabulka 6   Výsledné sloţení pyrolýzního plynu 

Vzorek 

Teplota 

odběru 

[°C] 

Metan  

[obj. %] 

Eten  

[obj. %] 

Propan  

[obj. %] 

Vodík 

[obj. %] 

CO  

[obj. %] 

CO2  

[obj. %] 

 

1 

456 – 490 1,59 0,22 0,15 0 5,30 45,10 

556 – 572 6,75 0,59 0,43 5,61 25,06 44,53 

670 – 697 12,99 0,40 0,25 20,91 49,47 13,31 

 

2 

567 – 585 4,44 0,50 0,35 4,28 18,22 23,20 

610 – 646 7,23 0,40 0,30 6,54 31,66 15,80 

780 – 800 6,55 0,17 0,12 18,40 29,06 5,94 

 

3 

 

500 – 530 2,91 0,26 0,39 0 6,65 35,39 

600 – 628 8,03 0,43 0,64 12,89 20,80 24,73 

730 – 760 7,10 0,20 0,18 20,41 35,25 10,83 

 

4 

378 – 398 0,083 0,022 0,009 - - 11,29 

500 – 522 3,578 0,304 0,233 - 12,51 21,42 

601 – 628 12,514 0,611 0,347 11,356 44,94 19,63 

700 – 730 11,353 0,303 0,163 18,466 42,26 0,72 

 

Kombi I 

411 – 424 0,257 0,029 0,010 - 1,43 18,82 

609 – 639 18,106 0,743 0,302 8,740 41,45 23,03 

- - - - - - - 

789 – 800 19,347 0,176 0,050 40,776 37,69 0,31 

 

Kombi II 

 

405 – 430 3,153 0,359 0,179 - 9,87 41,07 

501 – 524 5,954 0,308 0,134 - 20,02 0,70 

603 – 639 12,187 0,173 0,069 11,644 44,67 0,40 

725 – 760 8,290 0,077 0,029 20,509 31,04 0,17 

 

V následujících grafech jsou srovnány koncentrace hořlavých sloţek pyrolýzního 

plynu v závislosti na teplotě odběru. Měřené uhlovodíky jsou uvedeny jako suma CxHy. 

Grafy byly zkonstruovány dle tabulky 7. 
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Tabulka 7   Naměřené mnoţství hořlavých sloţek (součet uhlovodíků, vodík a oxid 

uhelnatý). 

Vzorek Teplota odběru pyrolýzního plynu CxHy  [obj. %] 
H2 

[obj. %] 

CO 

[obj. %] 

 

1 

1. odběr (456 – 490°C) 1,96 0 5,30 

2. odběr (556 – 572°C) 7,77 5,61 25,06 

3. odběr (670 – 697°C) 13,64 20,91 49,47 

 

2 

1. odběr (567 – 585°C) 5,29 4,28 18,22 

2. odběr (610 – 646°C) 7,93 6,54 31,66 

3. odběr (780 – 800°C) 6,84 18,40 29,06 

 

3 

 

1. odběr (500 – 530°C) 3,56 0 6,65 

2. odběr (600 – 628°C) 9,10 12,89 20,80 

3. odběr (730 – 760°C) 7,48 20,41 35,25 

4 

 

1. odběr (378 – 398°C) 0,114 - - 

2. odběr (500 – 522°C) 4,115 - 12,51 

3. odběr (601 – 628°C) 13,472 11,356 44,94 

4. odběr (700 – 730°C) 11,819 18,466 42,26 

Kombi I 

1. odběr (411 – 424°C) 0,296 - 1,43 

2. odběr (609 – 639°C) 19,151 8,74 41,45 

-  - - 

4. odběr (789 – 800°C) 19,573 40,776 37,69 

Kombi II 

 

1. odběr (405 – 430°C) 3,691 - 9,87 

2. odběr (501 – 524°C) 6,396 - 20,02 

3. odběr (603 – 639°C) 12,429 11,644 44,67 

4. odběr (725 – 760°C) 8,396 20,509 31,04 
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Naměřené koncentrace hořlavých složek pyrolýzního plynu v 

závislosti na teplotě  (vzorek 1)
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Obr. 9   Naměřené koncentrace hořlavých sloţek pyrolýzního plynu v závislosti na teplotě 

odběru (vzorek 1). 
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Obr. 10   Naměřené koncentrace hořlavých sloţek pyrolýzního plynu v závislosti na teplotě 

odběru (vzorek 2). 



41 

Naměřené koncentrace hořlavých složek pyrolýzního plynu v 

závislosti na teplotě (vzorek 3)
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Obr. 11   Naměřené koncentrace hořlavých sloţek pyrolýzního plynu v závislosti na teplotě 

odběru (vzorek 3). 
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Obr. 12   Naměřené koncentrace hořlavých sloţek pyrolýzního plynu v závislosti na teplotě 

(vzorek 4). 
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Naměřené koncentrace hořlavých složek pyrolýzního plynu v 

závislosti na teplotě (Kombi I)
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Obr. 13   Naměřené koncentrace hořlavých sloţek pyrolýzního plynu v závislosti na teplotě 

(Kombi I). 
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Obr. 14   Naměřené koncentrace hořlavých sloţek pyrolýzního plynu v závislosti na teplotě 

(Kombi II). 
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Kaţdý vzorek se choval specificky, měl různé teploty, kdy byl vývin pyrolýzního 

plynu nejintenzivnější a kdy byla naměřena nejvyšší koncentrace hořlavých sloţek. 

Z pravidla byly největší koncentrace hořlavých sloţek u všech vzorků v rozmezí teplot 

600-700°C. Rozdíl naměřených hodnot jednotlivých vzorků je dán také tím, ţe se lišily 

teploty odběru, někdy méně a někdy více. Jinak všechny vzorky vykazovaly podobné 

chování a podobné koncentrace hořlavých sloţek. Největší mnoţství hořlavých sloţek měl 

vzorek Kombi I u posledního odběru. Dále z grafů vyplývá, ţe největší mnoţství vodíku 

bylo u všech vzorků vţdy v posledním odběru, který byl při teplotě nad 700°C. Největší 

nárust vodíku byl v posledním odběru u vzorku Kombi I, kde bylo jeho mnoţství zhruba 

dvojnásobné neţ u ostatních vzorků. Bylo to způsobeno sloţením vzorku, neboť Kombi I 

obsahoval 90% dřevních pilin, které měly vliv na nárůst koncentrací vodíku v pyrolýzním 

plynu. U vzorku Kombi II byl sníţen obsah pilin na 70%, coţ vedlo k poklesu koncentrací 

vodíku v pyrolýzním plynu.  

6.4.4 Hodnocení pevných produktů po pyrolýze separátů digestátu  

U karbonizátů (pevné zbytky) ze separátu digestátu (první 3 vzorky) byly 

stanoveny jejich sorpční schopnosti a to pomocí stanovení adsorpčního jodového čísla I a 

specifického měrného povrchu SBET. U kombinovaných vzorků, bylo stanoveno pouze 

jodové číslo. 

6.4.4.1 Adsorpční jodové číslo 

Absorpční jodové číslo I, poskytuje informace o mikropórovité struktuře tuhého 

produktu a o měrné schopnosti uhlíkatých sorbentů adsorbovat malé molekuly. Při 

stanovení jodového čísla proběhla adsorpce jodu v kapalině.  

Tato metoda se zabývá vyhodnocením vnitřního povrch uhlíkatých adsorbentů. 

Metoda je jednoduchá, rychlá a ekonomicky výhodná. Principem je přidání roztoku jódu o 

známé koncentraci k určitému mnoţství adsorbentu, do doby dosaţení zbytkové 

koncentrace jódu v roztoku 0,02 mol/dm
3
 v rovnováţném stavu. Jodové číslo se udává jako 

mnoţství jodu v miligramech, které se adsorbuje na 1 g tuhé fáze.  

Naváţený vzorek, který byl sušen při teplotě 105°C se míchal v roztoku jodu o 

koncentraci c (I) = 0,0236 mol/l jednu minutu a poté došlo k usazení na odstředivce. V  

čirém roztoku se stanovil obsah jodu titrací roztokem thiosíranu sodného. [27] 

Jodové číslo bylo vypočteno podle následujícího vzorce: 
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E

I

mV

McVVV
I

.

...

3

231 2


       [mg.g
-1

]      (4) 

kde 

V1 objem roztoku jodu, který byl v aktivaci s naváţkou vzorku [25 ml] 

V2  objem roztoku thiosíranu sodného spotřebovaného při titraci roztoku jodu, 

který byl v aktivaci s naváţkou [ml] 

V3 objem roztoku thiosíranu spotřebovaného při slepém pokusu [ml] 

2I
c  látková koncentrace roztoku jodu [mol.dm

-3
] 

mE naváţka suchého vzorku [g] 

M molární hmotnost jodu [g.mol
-1

] [27] 

 

6.4.4.2 Specifický měrný povrch SBET 

Měrný povrch charakterizuje makropórovité, nepórovité a práškové materiály tj. 

velikost povrchu připadající na 1 g látky. Specifický povrch neporézních látek zahrnuje 

pouze vnější povrch, ale specifický povrch porézních látek zahrnuje vnější i vnitřní povrch  

Velikost povrchu můţe ovlivňovat velikost částic. Rozmělněním velkých částic na 

malé, vede ke zvětšení vnějšího povrchu. [27] 

K určení měrného povrchu byl pouţit přístroj Sorptomatic série 1990 (na Katedře 

analytické chemie a zkoušení materiálu VŠB-TU Ostrava) [3] 

 

V následující  tabulce 8   jsou uvedeny výsledky stanovení jodového čísla a SBET 

pevných zbytků ze separátů digestátu. U kombinovaných vzorků jsou uvedená pouze 

jodová čísla, protoţe z časových a ekonomických důvodů jiţ nemohly být stanoveny 

měrné povrchy těchto vzorků.  
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Tabulka 8   Adsorpční jodová čísla a SBET pevných zbytků ze separátů digestátu a 

kombinovaných vzorků. 

Vzorek 
I 

[mg/g] 

SBET 

[m
2
/g] 

1 255,79 10,18 

2 59,90 6,31 

3 263,14 3,68 

4 146,6 - 

Kombi I 101,7 - 

Kombi II 90,7 - 

 

V následujícím grafu je zobrazeno porovnání výsledků jodových čísel a 

specifických měrných povrchů pyrolyzovaných vzorků. 

Výsledky jodových čísel a specifických měrných povrchů 

pyrolyzovaných vzorků
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Obr. 15   Porovnání výsledků jodových čísel a specifických měrných povrchů 

pyrolyzovaných vzorků. 

 

Při stanovení jodového čísla proběhla adsorpce jodu v kapalině, ale při stanovení 

měrného povrchu byly adsorbátem molekuly plynného dusíku tzn., ţe proběhl odlišný 

mechanismus sorpce. Hodnoty, které byly zjištěné stanovením SBET a jodového 

adsorpčního čísla na sobě nemusí být závislé.  
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Z výsledků SBET vyplývá, ţe pyrolýzou vzniklé karbonizáty mají malé měrné 

povrchy a nejsou vhodné pro adsorbci hlavně plynných znečišťujících látek.  

Přestoţe procesní podmínky experimentů pyrolýzy nebyly prioritně nastaveny za 

účelem zisku materiálu s maximální sorpční schopností, lze na základě získaných výsledků 

předpokládat moţné vyuţití separátu digestátu k výrobě tzv. „adsorbentů na jedno pouţití“ 

při čištění odpadních vod, které slouţí k zachycení kationů těţkých kovů, nebo některých 

organických látek.  

 

Jako příklad lze uvést, jodová čísla různých adsorbentů a to např. aktivní uhlí 

připravená z lignitu mají adsorpční jodová čísla přibliţně 600 mg.g
-1

, z dřevěného uhlí 800 

mg.g
-1

, z černého uhlí 1000 – 1100 mg.g
-1

, z hnědého uhlí 800 – 900 mg.g
-1

, z ořechů 1000 

mg.g
-1

, z kokosových ořechů 1200 mg·g
-1

. Na základě těchto hodnot lze předpokládat 

různé moţnosti jejich vyuţití. Např. uhlí z kokosových skořápek má vysoké jodové číslo, 

coţ znamená, ţe obsahuje velké mnoţství mikropórů, a proto není úplně vhodné k čištění 

vod od organických sloučenin, jejichţ molekuly obvykle bývají větší neţ tyto póry, ale 

můţe se vyuţít např. pro odstranění neionogenních tenzidů z vod. [23] 

 

6.5 Laboratorní experimenty procesu zplyňování 

Na základě experimentů zplyňovacích procesů, bylo stanoveno: hmotnostní bilance, 

hodnocení plynného produktu, a hodnocení pevných zbytků.  

6.5.1 Průběh zplyňovacích experimentů 

U experimentů zplyňování byly tyto experimenty prováděny s hodnotou součinitele 

přebytku vzduchu n = 0,5. Mnoţství přiváděného vzduchu, které odpovídá součiniteli 

přebytku spalovacího vzduchu 0,5, bylo spočteno z údajů elementární analýzy pomocí 

stechiometrických rovnic: 

Omin = 1,87.C + 5,6.H + 0,7.S – 0,7.O     [m
3

N/kg]      (5) 

Lskut = Omin . 4,76 . n      [m
3

N/kg]       (6) 

kde 

Omin teoretické mnoţství přivedeného kyslíku [m
3

N/kg] 

Lskut skutečné mnoţství přivedeného vzduchu [m
3

N/kg] 

n  součinitel přebytku vzduchu 0,5 [27] 
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Experimenty byly vedeny za stejných teplotních podmínek jako experimenty 

pyrolýzy, z důvodu moţného srovnání výsledných produktů zplyňování s produkty 

pyrolýzy tzn. ohřev na teplotu 800°C se zdrţením na této teplotě po dobu 7 minut, rychlost 

ohřevu 15°C za minutu. 

6.5.2 Hmotnostní bilance procesu zplyňování 

Na základě měření a váţení jednotlivých vzorků a produktů zplyňování byla 

provedena hmotnostní bilance (viz tabulka 10 a obr. 14). Mnoţství vzniklého plynu bylo 

dopočteno do 100%. 

Tabulka 9   Naváţky vzorků v retortě 

Vzorek 1 95 g 

Vzorek 2 90 g 

Vzorek 3 110 g 

Vzorek 4 50 g 

Kombi I 100 g 

Kombi II 70 g 

Naváţky vzorků v retortě byly rozdílné vzhledem k rozdílné objemové hmotnosti 

jednotlivých vzorků. Vzorek vţdy zaujímal celý objem retorty. 
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Tabulka 10   Hmotnostní bilance zplyňovacího procesu 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Kombi I Kombi II 

Tuhý zbytek 

[hm. %] 

(karbonizát) 

32,0% 31,0% 32,5% 35,6% 24,0% 24,9% 

Kapalný zbytek 

[hm. %] 

(kondenzát) 

33,3% 41,0% 31,8% 54,6% 51,5% 51,7% 

Plyn + ztráty  

[hm. %] 
34,7% 28,0% 35,7% 9,8% 24,5% 23,4% 

 

Hmotnostní bilance zplyňovacích experimentů je vyjádřena v následujícím grafu 

(obr. 16), který byl sestaven dle tabulky 10. 

Hmotnostní bilance procesu zplyňování
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Obr. 16   Hmotnostní bilance procesu zplyňování 
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V tomto grafu lze vidět, ţe vzorek č. 4 má nejmenší obsah plynu, ale zároveň 

největší obsah tuhého zbytku. Poměrně vysoké zastoupení skoro u všech vzorků má 

kapalný zbytek a obsah tuhého zbytku je u prvních třech vzorků podobný. 

Zároveň lze také v tomto grafu vidět, ţe separát (vzorek 4) a kombinované vzorky 

se chovají odlišně od prvních třech vzorků. U kombinovaných vzorků nastal pokles 

mnoţství tuhého zbytku (s výjimkou vzorku č. 4, který má nejvíce tuhého zbytku)a plynu, 

ale u mnoţství kapalného zbytku nastal výrazný vzrůst oproti vzorkům 1 – 3. Tyto 

odlišnosti jsou nejspíš způsobeny tím, ţe vzorek 4, (z něhoţ jsou také v určitém poměru 

připravené kombinované vzorky) pochází zejména z vepřové kejdy, oproti vzorkům 1-3, 

které pocházejí zejména z hovězí kejdy.  

 

6.5.3 Hodnocení plynného produktu zplyňování 

Při zplyňování byly odběry plynu provedeny na podobném principu jako při 

procesu pyrolýzy. Během experimentů byly provedeny 4 odběry syntézního plynu pro 

chromatografickou analýzu.  

Pro kaţdý vzorek se teploty odběrů plynu lišily, coţ je uvedeno v tabulce 11. 
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Tabulka 11   Výsledné sloţení procesního plynu 

Vzorek 

Teplota 

odběru 

[°C] 

Metan  

[obj. %] 

Eten  

[obj. %] 

Propan  

[obj. %] 

Vodík 

[obj. %] 

CO  

[obj. %] 

CO2  

[obj. %] 

1 

390–400 1,27 0,20 0,04 4,36 3,60 20,85 

500–511 2,10 0,26 0,08 5,01 7,30 12,90 

601–613 0,55 0,02 0,006 5,14 1,28 11,15 

700–714 0,1 0,003 - - - 12,24 

2 

399–405 0,40 0,09 0,029 0 1,36 12,05 

502–514 1,97 0,25 0,128 4,69 13,07 17,18 

604–618 0,09 0,05 0,03 3,26 2,08 12,75 

700–714 0,40 0,018 0,008 3,43 1,47 12,22 

 

3 

 

252–272 0,55 - 0,04 - 1,97 14,50 

350–367 1,06 0,11 0,11 6,49 4,75 16,36 

450–457 0,88 0,04 0,005 8,92 9,51 10,15 

700–714 0,05 0,002 0,001 - - 13,08 

4 

437 – 451 0,711 0,079 0,055 - 1,16 14,18 

541 – 557 3,549 0,186 0,078 4,734 12,32 9,93 

558 – 669 0,292 0,009 0,002 - 0,45 10,62 

754 – 766 0,016 0,003 0,0009 - - 12,46 

Kombi I 

389 – 400 0,301 0,045 0,027 - - 9,71 

495 – 514 3,123 0,255 0,201 - 11,31 10,92 

590 – 610 4,201 0,055 0,011 5,787 25,31 11,32 

719 – 735 0,129 0,005 0,0006 - - 11,88 

 

Kombi II 

 

398 – 404 0,205 0,030 0,013 - - 8,92 

500 – 520 3,298 0,245 0,120 - 10,25 13,87 

598 – 609 4,807 0,065 0,013 5,282 29,89 10,70 

724 – 738 0,152 0,006 0,0007 - - 11,25 

V následujících grafech jsou srovnány koncentrace hořlavých sloţek procesního 

plynu v závislosti na teplotě odběru. Měřené uhlovodíky jsou uvedeny jako suma CxHy. 

Grafy byly zkonstruovány dle tabulky 12. 
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Tabulka 12   Naměřené mnoţství hořlavých sloţek (součet uhlovodíků, vodík a oxid 

uhelnatý). 

Vzorek Teplota odběru plynu 
CxHy 

[obj. %] 

H2 

[obj. %] 

CO 

[obj. %] 

1 

1. odběr (390–400°C) 1,51 4,36 3,60 

2. odběr (500–511°C) 2,44 5,01 7,30 

3. odběr (601–613°C) 0,57 5,14 1,28 

4. odběr (700 – 714°C) 0,103 0 0 

2 

1. odběr (399–405°C) 0,52 0 1,36 

2. odběr (502 – 514°C) 2,34 4,69 13,07 

3. odběr (604–618°C) 0,17 3,26 2,08 

4. odběr (700–714°C) 0,42 3,43 1,47 

 

3 

 

1. odběr (252–272°C) 0,59 0 1,97 

2. odběr (350–367°C) 1,28 6,49 4,75 

3. odběr (450–457°C) 0,925 8,92 9,51 

4. odběr (700–714°C) 0,053 0 0 

4 

1. odběr (437 – 451°C) 0,845 - 1,16 

2. odběr (541 – 557°C) 3,813 4,734 12,32 

3. odběr (558 – 669°C) 0,303 - 0,45 

4. odběr (754 – 766°C) 0,0199 - - 

Kombi I 

1. odběr (389 – 400°C) 0,373 - - 

2. odběr (495 – 514°C) 3,579 - 11,31 

3. odběr (590 – 610°C) 4,267 5,787 25,31 

4. odběr (719 – 735°C) 0,1346 - - 

 

Kombi II 

 

1. odběr (398 – 404°C) 0,248 - - 

2. odběr (500 – 520°C) 3,663 - 10,25 

3. odběr (598 – 609°C 4,885 5,282 29,89 

4. odběr (724 – 738°C) 0,1587 - - 
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Naměřené koncentrace hořlavých složek plynu v závislosti na 

teplotě (vzorek 1)
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Obr. 17   Naměřené mnoţství hořlavých sloţek plynu v závislosti na teplotě (vzorek 1) 
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Obr. 18   Naměřené mnoţství hořlavých sloţek plynu v závislosti na teplotě (vzorek 2) 
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Naměřené koncentrace hořlavých složek plynu v závislosti na 

teplotě  (vzorek 3)
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Obr. 19   Naměřené mnoţství hořlavých sloţek plynu v závislosti na teplotě (vzorek 3) 
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Obr. 20   Naměřené mnoţství hořlavých sloţek plynu v závislosti na teplotě (vzorek 4) 
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Naměřené koncentrace hořlavých složek plynu v závislosti na 

teplotě (Kombi I)

0,373

3,579 4,267

0,13460 0

5,787

00

11,31

25,31

0
0

5

10

15

20

25

30

1. odběr (389 -

400°C)

2. odběr (495 -

514°C)

3. odběr (590 -

610°C)

4. odběr (719 -

735°C)

Teplota odběru plynu

%
 o

b
j.

CxHy H2 CO 

 

Obr. 21   Naměřené mnoţství hořlavých sloţek plynu v závislosti na teplotě (Kombi I) 
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Obr. 22   Naměřené mnoţství hořlavých sloţek plynu v závislosti na teplotě (Kombi II) 
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Ze srovnání dosaţených výsledků procesů pyrolýzy a zplyňování je patrné, ţe při 

procesu zplyňování separátů, který byl veden ve stejném teplotním reţimu jako při 

pyrolýze, bylo dosaţeno mnohem horších výsledků. Naměřené hodnoty hořlavých sloţek 

v plynu při zplyňování byly velmi nízké. Z hlediska kvality vyvíjeného plynu, bylo tedy 

lepších výsledků dosaţeno oři procesu pyrolýzy. Naměřené hodnoty u procesu zplyňování 

byly ovlivněny zplyňovacím médiem. 

Kaţdý vzorek se choval specificky, měl různé teploty, kdy byl vývin procesního 

plynu nejintenzivnější, a kdy byla naměřena nejvyšší koncentrace hořlavých sloţek. 

Z pravidla byly největší koncentrace hořlavých sloţek u všech vzorků v rozmezí teplot 

500 – 600°C.  

Největší mnoţství hořlavých sloţek měl vzorek Kombi II u třetího odběru. Jinak 

bylo mnoţství hořlavých sloţek u ostatních vzorků velmi nízké. Dále z grafů vyplývá, ţe 

při posledním odběru bylo u všech vzorků přítomno jen nepatrné mnoţství měřených 

hořlavých sloţek. Největší mnoţství vodíku bylo přítomno u vzorku 3 při třetím odběru.  

 

6.5.4 Hodnocení pevných produktů ze zplyňování separátů digestátu  

U pevných zbytků po zplyňování separátu digestátu a kombinovaných vzorků byly 

stanoveny jejich sorpční schopnosti a to adsorpční jodové číslo I a specifický měrný 

povrch SBET. U kombinovaných vzorků bylo stanoveno pouze jodové číslo. 

V následující tabulce 13 jsou uvedená jodová čísla a SBET pevných zbytků ze 

separátů digestátu a kombinovaných vzorků při zplyňování. 

 

Tabulka 13   Adsorpční jodová čísla a SBET pevných zbytků ze separátů digestátu a 

kombinovaných vzorků. 

Vzorek 
I 

[mg/g] 

SBET 

[m
2
/g] 

1 334,83 161,05 

2 106,83 75,35 

3 227,76 28,46 

4 293,0 - 

Kombi I 309,4 - 

Kombi II 224,7 - 
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V následujícím grafu je zobrazeno porovnání výsledků jodových čísel a 

specifických měrných povrchů zplyňovaných vzorků. 

Výsledky jodových čísel a specifických měrných povrchů 

zplyňovaných vzorků
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Obr. 23   Porovnání výsledků jodových čísel a specifických měrných povrchů 

zplyňovaných vzorků 

Porovnáním výsledků jodových čísel a specifických měrných povrchů při procesu 

pyrolýzy a zplyňování je patrné, ţe při procesu zplyňování bylo dosaţeno vyšších (lepších) 

hodnot, a to jak u jodového čísla, tak i u specifických měrných povrchů. Při procesu 

zplyňování působil přiváděný vzduch jako aktivační médium, coţ velmi příznivě ovlivnilo 

výsledné adsorpční vlastnosti tuhých zbytků.  
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7. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo ověření moţností zpracování vysušených 

digestátů redukčními termickými procesy, s následným energetickým a materiálovým 

vyuţitím produktů těchto procesů.  

Digestáty musí splňovat přísné legislativní podmínky, pro účely hnojení na 

zemědělských půdách nebo jejich vyuţití k rekultivačním účelům na nezemědělských 

půdách. Bylo účelné navrhnout a zhodnotit další moţná vyuţití digestátů. Jednalo se 

především o energetické vyuţití odvodněných digestátů redukčními termickými procesy 

(pyrolýza a zplyňování).  

Cílem prováděných experimentů bylo získat výsledky, které by vytvořily 

konkrétnější představu o vhodnosti aplikace procesu pyrolýzy a zplyňování při zpracování 

digestátu. Kvalita a hodnoty výsledných produktů pyrolýzy a zplyňování (karbonizát, 

kondenzát, pyrolýzní plyn), které by pak měly být dále energeticky a materiálově vyuţity, 

závisely na pouţitém materiálu, ale i na tom, jak byl technologický proces veden.  

Laboratorním experimentům bylo podrobeno 6 vzorků, z nichţ první tři byly 

separáty digestátu vzniklé při kofermentaci zejména hovězí kejdy. Vzorek 4 byl separát 

digestátu vzniklý při kofermentaci zejména vepřové kejdy a dva kombinované vzorky byly 

sloţeny ze směsi dřevních pilin a separátu digestátu, kaţdý v jiném procentuálním poměru. 

Z tohoto důvodu (vlivem jiného materiálového sloţení) se také odlišovaly výsledky u první 

série vzorků a kombinovaných vzorků, coţ lze přehledně vidět téměř ve všech uvedených 

grafech.  

U všech vzorků separátu digestátu byly provedeny základní analýzy, tzn. obsah 

vlhkosti, popela, hořlaviny ve vzorcích, elementární analýzy, spalného tepla a výhřevnosti. 

Dále byly u procesů pyrolýzy a zplyňování provedeny hmotnostní bilance. 

V grafech, které jsou u jednotlivých procesů zobrazeny, lze vidět, ţe separát (vzorek 4) a 

kombinované vzorky se chovají dost odlišně od prvních třech vzorků, coţ je způsobeno 

jiným materiálovým sloţením. Z hlediska vyuţití plynného produktu se u hmotnostní 

bilance procesu pyrolýzy nejlépe jevily vzorky 2 a 3. U procesu zplyňování se nejlépe 

jevily vzorky 1 a 3.  

U obou procesů byly také hodnoceny plynné produkty. Ze srovnání dosaţených 

výsledků procesů pyrolýzy a zplyňování je patrné, ţe při procesu zplyňování separátů, 
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který byl veden ve stejném teplotním reţimu jako při pyrolýze, bylo dosaţeno mnohem 

horších výsledků. Naměřené hodnoty hořlavých sloţek v plynu při zplyňování byly velmi 

nízké. Z hlediska kvality vyvíjeného plynu, bylo tedy lepších výsledků dosaţeno při 

procesu pyrolýzy. Naměřené hodnoty u procesu zplyňování byly ovlivněny zplyňovacím 

médiem (vzduch), vzniklý plyn byl tedy zředěn dusíkem, obsaţeným ve zplyňovacím 

médiu.  

U obou těchto procesů byly dále hodnoceny pevné zbytky separátu digestátu. Byly 

stanoveny jejich sorpční schopnosti a to adsorpční jodové číslo I a specifický měrný 

povrch SBET. Porovnáním výsledků jodových čísel a specifických měrných povrchů při 

procesu pyrolýzy a zplyňování je patrné, ţe při procesu zplyňování bylo dosaţeno vyšších 

(lepších) hodnot, a to jak u jodového čísla, tak i u specifických měrných povrchů. 

Výsledná jodová čísla u obou procesů a SBET z procesu zplyňování naznačují vhodnost 

pouţití materiálů pro výrobu adsorbentů., které se vyuţívají při čištění odpadních vod a 

slouţí k zachycení kationů těţkých kovů, nebo některých organických látek.  

Procesy pyrolýzy a zplyňování jsou velmi sloţité, proto lze brát provedené 

experimenty pro danou problematiku jako úvodní. Pro určení optimálních podmínek při 

zpracování vysušených digestátů těmito procesy, je nutno provést ještě řadu experimentů: 

upravit teplotní podmínky procesu, upravit rychlosti ohřevu, pouţít další aktivační média 

(vodní pára, kyslík), fyzikální, chemická, mechanická úprava vzorku separátu, úprava 

aparatury apod. 
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