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Zadání diplomové práce: 

1. Teoretická část – stručně shrnout problematiku anaerobní digesce se zaměřením na 

digestát vznikající při tomto procesu (problematika jeho vzniku, jeho současného/běžného 

využití v souladu s legislativou). Podrobněji se zaměřit na procesy pyrolýzy, zplyňování a 

spalování biomasy (zejména vysušených digestátů, kalů z ČOV) z pohledu energetického, 

a dále na možnosti materiálového využití tuhých zbytků z těchto procesů (karbonizát, 

popel) jako adsorbentů. 

2. Odebrat a připravit (odvodnit) vzorky digestátů pro laboratorní zkoušky. Provést základní 

tepelně-technické analýzy (voda, popel, hořlavina, elementární analýza, spalné teplo, 

termogravimetrická analýza) u vzorků digestátů. 

3. Sestavit laboratorní aparaturu a provést pyrolýzní a zplyňovací experimenty vysušených 

(separátů) digestátů, se zaměřením na množství a kvalitu jednotlivých produktů pyrolýzy 

a zplyňování (sledovat množství vznikajícího plynného produktu a koncentrace jeho 

vybraných složek – zejména H2, CH4, CO, CO2; posoudit tuhý produkt pyrolýzy a 

zplyňování především z hlediska jeho adsorpčních vlastností – stanovení jodového 

adsorpčního čísla, případně měrného povrchu SBET; posoudit základní vlastnosti 

kondenzátu – vodná fáze, organická fáze apod.). 

4. Na základě množství a kvality výstupů pyrolýzy a zplyňování posoudit vhodnost 

použitých odpadních materiálů pro tyto procesy, případně pro ně navrhnout alternativní 

využití (např. spalování). Porovnat pozitiva a negativa mezi procesem pyrolýzy a 

zplyňování pro daný odpadní materiál.   

5. Dle výsledků formulovat hlavní závěry a doporučení. 
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