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Anotace 

Cílem předložené práce je stanovení jodového čísla zvolených frakcí čtyř vzorků 

popele po spalování rostlinné biomasy a zhodnocení adsorpčních schopností biomasového 

popele. V první části je uveden přehledný popis druhů, variability použití biomasy, 

spalování biomasy a vznik popele, u kterého jsou definovány vlastnosti a složení spolu se 

současnými možnostmi využití  popele. Následující kapitola se zabývá objasněním pojmu 

adsorpce, jejím kvantitativním vyjádřením pomocí izoterem a rozdělením adsorbentů. 

Experimentální část zahrnuje provedení sítové analýzy vzorků popele a stanovení jodového 

čísla u vzniklých frakcí. U vzorku s nejlepšími výsledky jsou stanoveny BET izotermy pro 

každou frakci a je zvolena frakce vzorku popele s nejvhodnějšími sorpčními vlastnostmi. 

 

Klíčová slova: biomasový popel, adsorpce, BET izoterma, jodové adsorpční číslo, 

specifický povrch adsorbentu. 

 

 

 

Summary 

The purpose of this work is to determine the iodine value of selected fractions of four 

samples of the ash from the combustion of the vegetable biomass and the evaluation of the 

adsorption capacity of the biomass ashes. The first section provides an overview and the 

description of the species variability of biomass applications, biomass combustion and ash 

formation, of which are the properties and composition defined, mentioned together with 

the contemporary possibilities of the utilization of the ash. The following chapter defines 

the process of the adsorption, quantitative expression by the isotherms and the categorizing 

of the adsorbents. The experimental part involves sifting on the standard set of sieves, the 

determination of the iodine number of the fractions of the ash. The sample of the ash with 

the best results undergoes BET isotherms determination. The fraction of the ash with the 

most suitable sorption properties is selected in the conclusion.   

 

Keywords: the biomass ash, the adsorption, the BET isotherm, the iodine adsorption 

number, the specific surface area of the adsorbent. 
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1 Úvod 

V současné době je v oblasti energetiky kladen stále větší důraz na využívání 

obnovitelných zdrojů energie (OZE), čímž se státy snaží snižovat závislost na omezujících 

se zásobách tuhých paliv. Dalším z ekologicky mířených cílů je závazek omezovat 

množství deponovaných odpadů na skládkách a také množství vypouštěného oxidu 

uhličitého do ovzduší.  Rostlinná biomasa se dle těchto hledisek jako jedna z mnoha druhů 

biopaliv jeví pozitivně, protože umožňuje rozvoj soběstačnosti státu v potenciálu produkce 

vlastních zdrojů energie, který je navíc akceptován jako neutrální z pohledu produkce 

oxidu uhličitého při jeho spalování. Dalším kladem je vznik menšího množství popele než 

při spalování tuhých paliv. Ovšem s nárůstem počtu topenišť na biomasu se úměrně 

zvyšuje i množství odpadního popele a je nutné řešit, jakými metodami s popelem 

nakládat, případně využít jeho vlastností. 

Bakalářská práce se zabývá jednou z metod hodnocení adsorpčních vlastností popele, 

konkrétně stanovením jodového čísla frakcí popele. Práce je rozdělena do dvou hlavních 

částí. První část je zaměřena na specifikaci druhů biomasy, typů metod na využití biomasy 

a přesněji na její spalování. Dalším okruhem je popis složení druhů biomasového popele a 

současný stav možností využití v zemědělství, stavebnictví, pro adsorpci a úpravy pH vod 

a půd. Následuje charakteristika adsorpce, kvantitativní popis adsorpce a kategorizace 

adsorbentů a jejich vlastností.  

Ve druhé experimentální části práce zahrnuje provedení sítového rozboru čtyř druhů 

popele a stanovení jodového čísla frakcí popele. Z vyhodnocení jodového čísla je zvolen 

jeden vzorek pro upřesnění charakteristiky sorpčních vlastností pomocí stanovení BET 

izotermy a určení jeho specifického povrchu.  

Na popel je potřeba pohlížet komplexně, nejen jako na odpad, zároveň je totiž 

cennou surovinou pro další výrobní technologie, s možností uplatnění v čištění odpadních 

vod a plynů, v sanačních pracích, při fertilizaci půd a vyrovnání balance živin na 

zemědělsky využívané půdě. Jeho použití by mělo být přínosné nikoliv rizikové, a proto je 

podstatné sledovat jeho vlastnosti a přesně vyhodnotit vhodnost použitých metod. 
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2 Biomasový popel 

V ČR vzniklo v roce 2010 odhadem přes 70 000 tun odpadního popelu z biomasy. 

Množství biomasových popelů stále narůstá, především kvůli podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů energie k výrobě energie, jak je uvedeno v Akčním plánu pro období 

2009- 2011 MŽP. ČR se zavázala Evropské Unii, že do roku 2010 znásobí podíl 

obnovitelných zdrojů energie na 6 % a toto množství má růst až k 18 % do roku 2030. 

V legislativě však chybí specifikace druhů popele (uhelný, z biomasy, z domovních 

odpadů) v ohledu na rozdílnost jejich složení. Popel je zařazen mezi odpady a nakládání se 

řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, podle kterého nesmí být do volné krajiny 

ukládány odpady např. za účelem hnojení. Úletový neboli cyklónový popel je označen jako 

nebezpečný odpad a ukládán na speciální skládky. Aby mohlo být popele využito jako 

hnojiva, musí splňovat požadavky na hnojiva dle vyhlášky č. 271/2009 Sb., zákona č. 

9/2009 Sb., o hnojivech, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 u této vyhlášky. Limitní obsahy 

prvků udává následující tabulka. [1, 2]  

Tabulka 1: Požadavky na vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva. [3]   

Minerální vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva 

mg∙kg
-1

 vysušeného vzorku hnojiva 

kadmium olovo rtuť arsen chrom 

1,5 30 0,5 20 50 

2.1 Druhy používané biomasy 

Za biomasu je v biologickém pojetí považována organická substance, která zahrnuje 

rostlinnou biomasu pěstovanou na půdě, živočišnou biomasu, vedlejší organické produkty 

a organické odpady. [4]  

V praxi se rozlišuje pět hlavních druhů biomasy (odpadní či záměrně pěstované):  

 zemědělské odpady (fytomasa a zoomasa),  

 dendromasa a primární dřevo,  

 energetické plodiny (např. šťovík, chrastice, sloní tráva, křídlatka, konopí), 

 potravinový odpad (např. zemědělské odpady, filtrační koláče a kaly),  
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 průmyslový odpad s vedlejšími produkty výrobních procesů (např. odpady 

z papíren, textilního průmyslu, čistírenské kaly). [1, 5, 6] 

Ze zemědělských odpadů jsou nejčastěji využívány obilné a jiné rostlinné zbytky      

a obaly, řepková či obilná balíkovaná sláma, odpady z živočišné produkce a z domácností. 

Dále jsou záměrně pěstovány zemědělské plodiny např. obilniny, olejniny, kukuřice, 

brambory, topinambury. 

Dřevní hmota se nejčastěji zpracovává na dřevní štěpku (bílá štěpka s nízkým 

obsahem kůry a hnědá- lesní štěpka s vysokým obsahem kůry), piliny, kůru pocházející 

z dřevozpracujícího průmyslu a lesnictví nebo se používá biomasa z energetických dřevin 

(tzv. rychle rostoucí dřeviny- topoly, vrby, olše). [7] 

Evropská norma ČSN EN 14961-1 Tuhá biopaliva- specifikace a třídy biopaliv 

z roku 2010 ale připouští rozdělení do čtyř kategorií podle původu biomasy na dřevní, 

bylinnou, ovocnou a směsnou biomasu. [8] 

2.2 Způsoby využívání biomasy 

Hlavní způsoby využívání biomasy jsou termické způsoby, kam patří spalování         

(s přístupem kyslíku) a zplyňování biomasy (bez přístupu kyslíku), dále kategorie 

biochemického využívání, kam patří fermentace (produkce kapalných biopaliv např. 

etanolu) a výroba bioplynu anaerobní digescí. Biomasa je využívána rovněž k extrakci 

rostlinných olejů (bionafta) anebo k produkci chemických látek. Dále se práce zabývá 

pouze biomasou určenou ke spalování a popelem po spalování této biomasy. [5, 6] 

2.3 Spalování biomasy 

Hlavními důvody, proč je biomasa stále více využívána k výrobě energie, je 

ekologický aspekt, který zahrnuje snížení spotřeby fosilních paliv a závislosti na 

ubývajících zdrojích, využívání odpadních surovin pro spalování, snižování emisí síry       

a těžkých kovů, snížení množství produkovaného popela a rovněž snížení produkce 

nadbytečného oxidu uhličitého (CO2). Biomasa je totiž považována za palivo CO2 

neutrální, kdy je CO2 využit k růstu biomasy a následně navrácen zpět do bilance při jejím 

spalování. [5]  

Naopak nevýhodou spalování biomasy je její proměnné složení, vyšší vlhkost            

a obsah nežádoucích látek, např. alkálií, těžkých kovů, chlóru, síry. Zvýšený obsah 

draslíku a chlóru v biomase zhoršuje korozi výhřevných ploch kotlů, nebo dochází k tvorbě 

nálepů a koroze při spalování slámy s obsahem alkálií a chlóru. Obsahem chlóru a síry 
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v biomase se zabývá článek V. Petříkové, který obsahuje srovnání množství chlóru (Cl)       

a síry (S) u vzorků slámy obilné, slámy řepkové, dřevní biomasy a u šťovíku a jiných 

druhů biomasy. Z výsledků vyplývá, že nejnižší množství těchto prvků obsahuje šťovík 

(0,17 hm.% Cl, 0,09 hm. % S), dřevo obsahuje Cl v rozsahu 0,01- 0,04 hm. % a 0,01- 0,08 

hm. % S, zatímco sláma obilná i řepková obsahuje nejvyšší procenta Cl a S (0,1- 1,2 hm. 

% Cl a 0,05- 0,6 hm. % S). Energetický šťovík lze považovat za hodnotnější a vhodnější 

palivo pro spalování než slámu. Z výše uvedených důvodů je potřeba dodržovat optimální 

technologické podmínky spalování a kontrolovat čištění spalin, především hlídat složení 

emisí, obsah tuhých látek, těkavých organických látek, také obsah NOx při spalování za 

příliš vysoké teploty. [1, 5, 9]  

Při spalování biomasy jsou podrobeny termickému rozkladu její stavební složky, 

nejprve hemicelulózy a celulózy za vzniku prchavé hořlaviny a dále lignin a další složky 

biomasy, např. minerální látky, tvořící popel, ostatní obsažené látky (škrob, bílkoviny, 

terpeny, tuky, třísloviny, oleje, pryskyřice, steroly, pektiny). Pro spalování nejsou vhodné 

vlhké zemědělské odpady s vysokým procentem vlhkosti, jako např. travní či kukuřičná 

siláž, chlévská mrva, kejda, hodící se spíše k anaerobní fermentaci. [6, 7] 

2.3.1 Druhy spalovacích zařízení 

Biomasu lze spalovat v různých spalovacích zařízeních rozdělených podle jejich 

výkonu na lokální topeniště o výkonu několika kW, malé kotle o výkonech 20-100 kW, 

které jsou vhodné pro spalování kusového dřeva, dřevěné štěpky i peletizovaného paliva. 

Kotle středních výkonů cca 100 kW bývají obvykle roštové, s automatickým přikládáním 

paliva např. dřevěných pelet, briket, slámy. Velké průmyslové zdroje o výkonech v řádu 

MW mohou být jak roštové tak fluidní technologie s cirkulačním fluidním ložem a v praxi 

často slouží pro spoluspalování biomasy s tuhými fosilními palivy. Velmi častá je také 

kogenerační výroba elektřiny a tepla. [10] 

2.3.2 Fluidní spalování  

Fluidní neboli spalování ve vznosu je založeno na principu spalování jemně mletého 

paliva, které se chová jako vroucí kapalina v proudícím vzduchu (fluidizační médium), ve 

vhodně zvoleném tvaru spalovacího prostoru. Technologie fluidního lože je výhodnější 

z hlediska menšího množství škodlivých látek ve spalinách. Spalovací teploty se pohybují 

v rozmezí 700 - 900 °C. Po shoření paliva propadá hrubá část popela do spodního prostoru 

ohniště. Popílek je ale v podobě jemných částeček přítomen ve spalinách a je zachycován 

v elektroodlučovačích. [11] 
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2.3.3 Roštové spalování 

Roštové spalovací zařízení je tvořeno roštnicemi (pevnými, pohyblivými), které tvoří 

roštovou plochu, na níž je souvislá vrstva paliva. Zespodu je přívod spalovacího vzduchu. 

Většina popela je tvořena hrubými frakcemi, tzv. roštový popel, zbytek jemných částic je 

unášen spalinami a je odlučován v cyklónech, tzv. cyklónový popel. Nejjemnější frakce se 

nazývají popílky. Spalovací teploty v roštové zóně dosahují 1000- 1200 °C. [12, 13] 

2.4 Popel po spalování biomasy 

2.4.1 Typy popele a jejich vlastnosti 

Spalovací proces v roštovém spalovacím kotli poskytuje tři hlavní typy popele, a to 

hrubý- roštový největšího rozsahu zrnitosti, úletový- cyklónový o velikosti především do 

0,1 mm a nejjemnější filtrační- popílek z filtrů o velikosti desítek μm. Podíly jednotlivých 

frakcí udává tabulka. Největší podíl popelů je tvořen hrubou frakcí, cca 60- 90 % 

v závislosti na druhu biomasy. Při spalování štěpky a kůry je podíl cyklónového popele cca 

10- 30 %. Jen při spalování pilin vzniká kolem 60 % cyklónového popele a 20- 30 % hrubé 

složky popele. A při spalování slámy vzniká nejmenší podíl cyklónového popele 2- 5 %. 

[14, 15] 

Tabulka 2: Podíly frakcí v hm. % v sušině popele. [14] 

Podíl jednotlivých frakcí popele v celkovém hm. % v sušině 

Frakce popele 
Spalování 

kůry 

Spalování 

štěpky 
Spalování pilin 

Spalování 

slámy 

Hrubý popel 65- 85 60- 90 20- 30 80- 90 

Cyklónový popel 10- 25 10- 30 50- 70 2- 5 

Jemný popílek 2- 10 2- 10 10- 20 5- 15 

 
Roštové topeniště se spodním 

přívodem paliva 

Topeniště se spodním přívodem 

paliva 
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Složení popele vykazuje závislost na frakci, které vznikají z paliva při různých 

teplotách spalování. Kovy o nízké těkavosti např. nikl, chrom, vanad jsou koncentrovány 

spíše v cyklónovém popelu. Popílek zachycený filtry anebo popílek z cyklónu obsahuje 

vysoké podíly rizikových prvků kadmia, zinku, olova, rtuti a jiných. Nutrienty- prvky jako 

je vápník, hořčík, fosfor a draslík, jsou sice těkavější, ale přesto se koncentrují především 

ve spodních roštových frakcích popele. Teplota roštového popele cca 600- 1000 °C 

způsobuje nižší obsah těžkých kovů, které jsou naopak vázány v chladnějších frakcích 

popele- cyklónovém a v popílku z filtrů o teplotách 200- 140 °C a méně. Při nedokonalém 

spalování roste obsah organických látek v popelech na cca 5 % a mohou se vyskytovat ve 

zvýšené míře také organické látky, polychlorované bifenyly, dibenzodioxiny, 

polyaromatické uhlovodíky (PAU), které jsou značně nepříznivé. [12, 16, 17, 18] 

Nejvyšší sypnou hmotnost vykazují popely roštové, tvořící 60- 90 % z celkového 

vzorku popele, cca 950 kg∙m
-3

 (popel u kůry a štěpky), 650 kg∙m
-3

(popel z pilin),             

300 kg∙m
-3

(popel ze stébelnin). Nejnižší naopak popílky, 350- 150 kg∙m
-3

. Střední hustota 

částic je pro roštový popel cca 2600- 3000 kg∙m
-3

, pro cyklónový popel 2200- 2700 kg∙m
-3

 

a popílek 2200- 2600 kg∙m
-3

. [14, 15] 

2.4.2 Prvkové složení popele 

Na výsledné prvkové složení popela má vliv především teplota a druh použité 

biomasy pro spalování. Popely z různých druhů rostlinné biomasy se liší svou vlhkostí        

a mají nižší eutektickou teplotou než tuhá paliva, což způsobuje řadu provozních problémů 

např. vznik skelných nálepů na vyzdívkách kotlových zón. Složení popele je všeobecně 

zásadité. Vodní výluh popelů vykazuje výrazně alkalické pH 11 i více. [2, 5, 17] 

Biomasový popel obsahuje celou škálu prvků obsažených v majoritních sloučeninách 

uvedených v tabulce 3- Obsah vybraných látek v popelu ze spalování biomasy v hm. %.  
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Tabulka 3: Látkové složení různých druhů popele v hm. % v sušině popele. [5] 

Látka 

Hrubý popel Cyklónový popel Jemný popílek 

a

a 

b

b 

b

c 

a

a 

b

b 

v

c 

a

a 

b

b 

c

c 

CaO 41,7 7,8 7,0 5,2 5,9 6,0 32,2 1,2 1,0 

MgO 6,0 4,3 4,2 4,4 3,4 3,2 3,6 0,7 0,4 

K2O 6,4 14,3 14,0 6,8 11,6 12,7 14,3 48,0 47,0 

P2O5 2,6 2,2 9,6 2,5 1,9 7,4 2,8 1,1 10,3 

Na2O 0,7 0,4 0,5 0,6 0,3 0,3 0,8 0,5 0,3 

Legenda k tabulce 3: a- hodnoty pro popel z kůry, štěpky a prachu; b- hodnoty pro 

popel ze slámy; c- hodnoty pro popel z energetických rostlin. [5] 

Z tabulky je zřejmé, že všechny typy popele z štěpky a kůry obsahovaly sestupně 

podíly CaO, K2O, MgO, P2O5 a nejméně Na2O. Dominantními prvky u popele ze slámy 

byly sestupně K2O, CaO, MgO, a nejméně obsahu tvořilo P2O5 a nejméně Na2O. Pro popel 

z energetických rostlin byl obsah látek sestupně  K2O, P2O5 , CaO, MgO a nejméně Na2O. 

Popel z dřevní biomasy 

Průměrný dřevěný popel obsahuje proměnná procentuální zastoupení makroprvků- 

18 % Ca, 2,27% K, 0,97 % Mg, 0,42 % P, 0,3 % S, 0,06 % N. Obsah uhlíku je závislý na 

technologii spalování, přičemž při efektivním spalování vzniká světle hnědý popel             

s minimálním obsahem uhlíku. Kůra bývá zdrojem hliníku a křemíku. Obsah dusíku bývá 

nízký. Průměrný vzorek dřevěného popele obsahuje základní živiny dusík- fosfor- draslík    

v poměru 0-1-3. V popelu jsou zastoupeny také mikroprvky, především mangan a zinek, 

dále jsou obsaženy stopové prvky- měď, bor, molybden. Ve velmi nízkém množství se 

vyskytují také rtuť, kadmium, arzen, kobalt, nikl, chrom, olovo. Výskyt těžkých kovů 

v popeli narůstá od hrubého k nejjemnějšímu popelu, proto není doporučeno využívání 

filtračních a cyklónových popelů s vyššími obsahy těžkých kovů za účelem hnojení. [20, 

21, 22, 23]  
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Poměr zastoupení jednotlivých prvků u podobných druhů biomasy se může značně 

lišit, jak vyplývá např. z kontinuálně prováděných rozborů popelů ze Žlutické výtopny. 

Obsah látek v popeli ze Žlutické výtopny se pohybuje blízko hodnot 36,9 hm. % CaO, 26 

hm. % SiO2, 8,9 hm. % K2O, obsah chlóru nebyl zaznamenán, zato popel obsahoval více 

znečištění v podobě látek Al2O3, Fe2O3 a MnO přítomných v rozmezí 8,7- 4 hm. %. [20] 

Popel ze slámy 

Ve Žluticích byly sledovány také popely z pšeničné slámy, u kterých byla zjištěna 

variabilita složení v závislosti na roku sklizně a podmínkách. Popel z pšeničné slámy 

obsahuje nejvíce SiO2 (cca 51- 83 hm. %) dále CaO (cca 6- 16 hm. %) a K2O (3- 14 hm. 

%). Procentuální zastoupení se různí také u obsahu chlóru (0,02- 1,25 hm. %) a síry (1,5- 

4,7 hm. %). Popel z řepkové slámy obsahuje majoritně CaO- 53,6 hm. %, dále 32,4 hm. % 

K2O a ostatní podíly v menších zastoupeních než u pšeničné slámy. Obsah chlóru je nízký 

cca 0,01 hm. %, síra v SiO2 tvoří cca 4 hm. %. [20] 

2.5 Způsoby využití biomasového popele 

Při využívání popele je nutné kontrolovat limitní hodnoty rizikových prvků, jakými 

jsou těžké kovy As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Mo v mg.kg
-1

 vysušeného vzorku, jejichž 

limitní obsah stanovují zákony a vyhlášky v platném znění. Není- li popel certifikován jako 

hnojivo, či jiná výrobní surovina, je klasifikován jako odpadní surovina, což ovlivňuje i 

nakládání s popelem. Popel je produkován především při výrobě energie spalováním 

biomasy a ve spalovnách odpadů, pro něž platí také níže uvedený souhrn legislativy. [17] 

2.5.1 Výběr legislativy týkající se využívání popele 

 Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie a o změně některých zákonů, 

 Vyhláška č. 338/2011 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, 

 Vyhláška č. 453/2008Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů 
biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, 

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

znění pozdějších předpisů,  

 Vyhláška č. 351/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb.,                        
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělskou půdu, se změnami a doplňky provedenými vyhláškou 504/2004 

Sb., 
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 Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky                  

č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 

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

 Zákon č. 35/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 9/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 

pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích                     

a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 271/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství         
č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva a její příloha č. 1- Limitní 

hodnoty rizikových prvků. 

2.5.2 Zemědělské použití popele 

Popel pocházející ze spalování nekontaminované hmoty je využíván k navrácení 

živin do půdy, jako zdroj rostlinných nutrientů, hlavně Ca, K, Mg. Slouží pro přípravu 

průmyslových kompostů a jakostní znaky jsou posuzovány dle ČSN 465735, Průmyslové 

komposty. K aplikaci do půdy lze použít také vyhlášku č. 382/2001 Sb., o podmínkách 

použití upravených kalů na zemědělskou půdu, nebo jinak jej nelze využít v zemědělství. 

[17, 24] 

Zpětným rozptýlením dřevního popela v lesích lze tak zabránit zvýšené acidifikaci půd       

a potenciálnímu nedostatku živin při neustálém odebírání biomasy, čímž lze splnit 

požadavek trvalé udržitelnosti lesní produkce. Pokusy na využití granulovaného dřevního 

popele probíhají především ve Skandinávii, dále je popel hojně využíván např. 

v Rakousku, USA, Dánsku. Ve Finsku se zabývají problematikou využití dřevního popele 

jako granulovaného hnojiva aplikovaného přímo do půdy lesních porostů a odvodněných 

rašelinišť za účelem nápravy imbalance živin a rostoucí kyselosti půd. Ekonomicky je tato 

metoda hnojení 3x levnější než využití chemických hnojiv a zároveň zdůrazňuje využití 

nadbytné odpadní suroviny. [24, 25, 26] 
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2.5.3 Použití popele ve stavebnictví 

V Německu slouží popel jako přídavek do cementu až ve výši 20 %, přičemž 

k vyluhování těžkých kovů obsažených v popeli z takto vyrobeného betonu prakticky 

nedochází. V článku portugalských autorů je navrženo použití cyklónového popele jako 

náhrady 20- 30 % cementu v cementové maltě. Přidání popele do směsi se projevuje 

výraznou redukcí tzv. zásadité křemičité reakce a zmírněním expanze cementu, která je 

nebezpečná při tuhnutí a tvrdnutí velkých vodních nebo mostních staveb z betonu. Využívá 

se polétavých podílů jako přídavku cementových a omítkových směsí i jako součásti 

lehkých plniv. Přídavkem popele do cementu dochází ke zlepšení výsledné pevnosti              

i reologických vlastností mokré směsi betonu a snížení potřeby přídavné vody do betonu. 

[27, 17, 28]  

Směs popele z roštových a fluidních topenišť s čistírenským kalem a zeminou se 

používá k rekultivačním pracím, jako materiál k výplním rekultivačních či liniových staveb 

silnic a k úpravám terénu. V praxi se také používá k vylehčení jílovitých zemin při 

rekultivaci důlních výsypek. Rovněž lze jeho vlastností využít při stabilizaci zemin, pro 

zlepšení jejich pevnosti v tlaku a snížení plasticity zemin, ale účinek je pouze dočasný. [17, 

25, 27, 29] 

V ČR se také zkoumá použití popele jako plniva geopolymerních materiálů na bázi 

tepelně aktivovaných jílů, přičemž je žádaným cílem navýšení pevnosti prefabrikovaných 

výrobků v prostém tlaku a také odolnost vůči vysokým teplotám. Přídavek popele 

vnášejícího podíl draselných a vápenatých solí významně zlepšuje geopolymerní reakci     

a kvalitu vzniklého materiálu. [2] 

2.5.4 Využití adsorpčních a neutralizačních vlastností popele 

Aplikace popelů po spalování biomasy se především zaměřují na oblast čištění          

a úpravy odpadních vod s ohledem na využití jejich alkality a schopnosti sorpce 

nežádoucích látek jako těžkých kovů. V těchto oblastech bylo provedeno mnoho výzkumů, 

které budou dále rozvíjet praktické použití biomasových popelů. 

Zásaditého pH popele lze s výhodou využít při úpravě pH kyselých vod, např. 

důlních vod obsahujících vysoké koncentrace síranů, železa, manganu. Experimentem 

s různými druhy přepáleného a surového popele se zabývá bakalářská práce autora Mazura 

R., ve které bylo dokázáno, že pH vody alkalizované popelem narůstá v závislosti na čase, 

přičemž nejvýraznější změnu pH způsoboval popel z dřevěných briket a zároveň dosahoval 

výsledku srovnatelného s běžně používaným alkalizačním činidlem hydroxidem 

vápenatým. Práce se dále zabývala stanovením jodového čísla u týchž vzorků popele, kdy 

nejvyšších hodnot dosahoval popel ze dřeva dopálený (jodové číslo cca 675 mg∙g
-1

), popel 
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z dřevěného uhlí (jodové číslo cca 531 mg∙g
-1

), což jsou hodnoty srovnatelné s užívanými 

sorbenty např. s aktivním uhlím. [27] 

Dostupný je také výzkum možností odstranění toxického perfluorooctansulfonátu 

(PFOS) z vypouštěných průmyslových a městských odpadních vod. Studována byla 

schopnost popele ze spalování kukuřičné slámy o hodnotě jodového čísla přes 700 mg∙g−1
, 

který je díky vysokým sorpčním vlastnostem a nízké ceně vhodným adsorbentem 

perfluorovaných sloučenin a jejich solí. [30] 

Možností odstranění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) z vod a půdy 

znečištěné antropogenními vlivy, úniky olejů, ropy, vypouštěním odpadních vod se zabývá 

thajská studie. V experimentu bylo k sorpci PAU (representovaných naftalenem) použito 

popílku ze spalování rýžových slupek, oxidu křemičitého z popílku z rýžových slupek        

a pro srovnání uhelného popílku. Byly stanoveny optimální podmínky pro sorpci naftalenu 

užitím 0,7 g adsorbentu na 1 mg naftalenu v roztoku o pH 2, při míchání 250 ot. /min. po 

dobu 60 minut. Ze studie vyplynulo, že oba typy biomasového popele dosáhly lepších 

výsledků sorpce, vyšších hodnot specifického povrchu než uhelný popílek, proto jsou 

vhodnější alternativou sorbentů pro odstranění PAU. [31] 

Popílky po spalování biomasy lze také používat k čištění zbarvených odpadních vod 

z textilního průmyslu, které obsahují syntetická barviva, organické látky a soli. Obsah 

nedopalu v popeli má za následek dobré sorpční schopnosti pro barviva a velký specifický 

povrch s velkou pórovitostí. Díky alkalické úpravě povrchu popele pomocí hydroxidu 

sodného dochází dále k navýšení sorpční kapacity. [32] 
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3 Adsorpce 

Adsorpce je jev probíhající na mezifázovém rozhraní. V případě adsorpce z vodných 

roztoků jsou látky obsažené ve vodě nazývány adsorbát a zachycovány na povrchu tuhé 

fáze neboli adsorbentu. Adsorpci ovlivňuje mnoho faktorů především charakter adsorbentu 

(jeho pórovitost, specifický povrch, chemické vlastnosti např. polarita), charakter 

molekuly, vliv pH adsorbátu, vliv teploty a doby adsorpce. [16, 33] 

3.1 Druhy adsorpce 

Dle povahy vazebných sil a rychlosti děje rozlišujeme tři druhy adsorpce a) fyzikální, 

jejíž původci jsou slabé mezimolekulární van der Waalsovy síly, b) chemisorpci, která 

spočívá ve vzniku chemické vazby adsorbentu a absorbátu, c) iontovou sorpci týkající se 

přitažlivých elektrických sil. [33, 34] 

3.1.1 Rozdíly mezi fyzikální a chemickou sorpcí 

Fyzikální sorpce je nespecifická a může probíhat ve více vrstvách. Naopak 

chemisorpce je monovrstevná a specifická, protože chemická vazba vzniká jen mezi 

určitými molekulami a v určitých místech, tzv. aktivačních centrech s vyšší aktivační 

energií. Liší se rovněž svými rychlostmi, chemisorpce je ve srovnání s fyzikální pomalejší 

a rychlost narůstá spolu s teplotou. [33, 35, 36] 

3.1.2 Iontová sorpce 

Adsorpci lze dělit podle charakteru absorbovaných vrstev na iontovou nebo 

molekulovou, při níž se absorbují celé molekuly. 

Při čištění vod je významná především iontová sorpce, při které se na povrch 

adsorbentu sorbují kationty nebo anionty podle náboje povrchu tuhé fáze. Anionty se 

adsorbují především na kladně nabité povrchy a opačně. Iontovou adsorpci můžeme dělit 

na prostou iontovou adsorpci a výměnou adsorpci, kdy nedochází ke změně náboje 

absorbentu díky výměně určitého množství iontů mezi fázemi v závislosti na výměnné 

kapacitě tuhé látky (též měniče iontů- ionexu- látky o vysoké výměnné kapacitě). U prosté 

iontové adsorpce se přednostně sorbuje jeden druh iontů, čímž se povrch adsorbentu nabíjí 

a vytváří se tak vnitřní část elektrické dvojvrstvy. [33, 36] Sorbují se postupně ionty:  

 s vyšším nábojovým číslem, 

 s menším hydratačním poloměrem (větší hustou náboje), 

 součásti krystalové mřížky adsorbentu, 
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 chemicky podobné některému iontu krystalové mřížky, 

 tvořící s některým iontem krystalové mřížky málo rozpustnou nebo málo 
disociovanou sloučeninu. [33, 36] 

Vnitřní část dvojvrstvy bývá součástí tuhé fáze, vznikne li disociací povrchových 

skupin (např. u hydratovaných oxidů a hlinitokřemičitanů). Náboj vnitřní části dvojvrstvy 

je vyrovnán adsorpcí opačně nabitých iontů, které tvoří vnější část elektrické dvojvrstvy. 

Uspořádání elektrické dvojvrstvy ukazuje Sternova teorie dvojvrstvy, která vychází 

z představy, že je vnější vrstva tvořena dvěma částmi. Při pohybu částic zůstává část vnější 

vrstvy v tuhé fázi a nepohybuje se. Druhou částí vnější vrstvy je vrstva difuzní. Náboj tuhé 

fáze je z kinetického hlediska dán rozdílem náboje vnitřní vrstvy a náboje té části vnější 

vrstvy, která přináleží k tuhé fázi. [33]  

3.2 Kvantitativní průběh adsorpce 

Pro průběh adsorpce je důležité zjistit závislost specifické adsorpce na koncentraci 

adsorbátu, který zůstane v roztoku při ustavení dynamické rovnováhy. Nejčastěji jsou 

měřeny adsorpční izotermy, pro něž je při konstantní teplotě měřen rovnovážný tlak plynu 

a adsorbované množství. Rovněž se experimentálně stanovují adsorpční izobary, tj. změna 

adsorbovaného množství s teplotou při konstantním rovnovážném tlaku plynu, a které je 

možno také sestrojit z izoterem naměřených při různých teplotách. Z podobných závislostí 
se konstruují adsorpční izostery, tj. závislosti rovnovážného tlaku plynu na teplotě při 

konstantním adsorbovaném množství, které jsou užitečné pro výpočet adsorpčních tepel. 

Jednotlivé křivky jsou znázorněny na obrázku níže. [37, 38] 

 

 

Obrázek 1: Adsorpční křivky, zleva izotermy, izobary, izostery. [39] 
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3.2.1 Používané adsorpční izotermy 

Langmuirova izoterma 

Typ Langmuirovy izotermy je vhodný pro popis elektrostatické adsorpce a 

chemisorpce, kdy se tvoří pouze monomolekulární vrstva s podmínkou rovnocennosti 

aktivních center na povrchu adsorbentu a adsorbované molekuly se vzájemně neovlivňují. 

Tvar následující rovnice se používá k výpočtu adsorpční kapacity.[16] 

r

r

cb

cb
aa





1

max

 

Rovnice 1: Tvar Langmuirovy izotermy. 

 a- adsorpční kapacita v mmol∙ kg
-1

 nebo v mg∙ kg
-1

,  

 amax- maximální adsorbované množství,  

 cr- rovnovážná koncentrace látky v mmol∙ l
-1

 nebo v mg∙ l
-1

, 

 b- konstanta,  

 dále platí, že b∙ cr >> 1; a pro malé hodnoty cr platí, že a= amax∙ b∙ cr = K∙ cr, 
kde K je konstanta. [33, 34] 

 Freundlichova izoterma  

Typ Frendlichovy izotermy se týká vícevrstevné fyzikální adsorpce a také adsorpce 

na povrchu heterogenních látek s nerovnocennými aktivními místy. Pro výpočty se používá 

tvar rovnice níže. 

n

rcka   

Rovnice 2: Tvar Frendlichovy izotermy. 

 a- adsorpční kapacita v mmol∙ kg
-1

 nebo v mg∙ kg
-1

,  

 k, n- konstanty, přičemž pro n platí: 0 < n < 1,  

 cr- rovnovážná koncentrace adsorbované látky v mmol∙ l
-1

 nebo v mg∙ l
-1

.  
[33, 34] 
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Izoterma BET 

Rovnice pro BET izotermu autorů Brunauera, Emmeta a Tellera [53] je rozšířením 

Langmuirovy izotermy (pro monovrstevnou adsorpci plynů na tuhých adsorbentech) na 

vícevrstvou fyzikální adsorpci. Teorie byla založena na tom, že zaplňování povrchu 

adsorbentu probíhá současně v různých vrstvách působením mezimolekulárních sil mezi 

již adsorbovanými molekulami, zatímco první vrstva ještě není zcela zaplněna, jak 

znázorňuje obrázek 2. [40, 41] 

 

 

 

 

 

 

Pojem statická monovrstva určuje množství adsorbátu amax, potřebné k pokrytí 

adsorbentu právě jedinou vrstvou, k čemuž prakticky nedochází. Výpočet tohoto množství 

slouží pro určení specifického povrchu adsorbentu a je možný právě díky vyjádření BET 

izotermy. Stanovení plochy povrchu tuhých adsorbentů pomocí izotermy BET (z hodnoty 

konstanty am) je považováno za standardní metodu. [40, 41]  

K výpočtu adsorbovaného množství se používá následující rovnice 3. 

      relrel

rel
m

pCp

pC
aa






111  

Rovnice 3: Rovnice pro neomezený počet adsorpčních vrstev. [37] 

 a- adsorbované množství,  

 prel- relativní tlak, tj. p/p
s
 - poměr rovnovážného tlaku k tenzi nasycené páry 

adsorbátu při dané teplotě, 

Obrázek 2: Vícevrstevná adsorpce. [42] 
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 am- množství plynu adsorbované na jednotkové hmotnosti adsorbentu pro 

případ pokrytí povrchu úplnou monomolekulární vrstvou,  

 C- konstanta, pro C > 1, probíhá nejprve adsorpce v první vrstvě a následně 
dochází k adsorpci v druhé a dalších vrstvách, Pro C < 1, se nevytváří 

monomolekulární film, ale vícevrstvé ostrůvky (zřídka).                 

[37] 

Následující obrázek ukazuje možné tvary adsorpčních izoterem při vícevrstevné 

adsorpci. 

 

 Při použití izotermy BET je potřeba brát v úvahu, že izoterma nepředpokládá 

přítomnost mikropórů, je tedy vhodná pro makroporézní či mesoporézní adsorbenty, 

nikoliv například pro mikroporézní aktivní uhlí, které by vykazovalo nereálně vysoké 

hodnoty specifického povrchu. Zároveň nebere v úvahu kapilární kondenzaci, kdy může 

vznikat hysterezní smyčka. Předpokladem vhodnosti stanovení specifického povrchu 

pomocí BET izotermy nebo pomocí celkového objemu u mikroporézních adsorbentů, je 

zařazení izoterem do šesti tříd navržených Brunaurem, Emmettem a Tellerem, známých 

jako klasifikace BET. Více k rozdělení je uvedeno v literatuře [40]. 

Standardní metoda určování specifického povrchu vychází z izotermy adsorpce 

dusíku při 77 K (tlak nasycených par dusíku při jeho normálním bodu varu, p0= 101, 325 
kPa). Základem vyhodnocení je izoterma BET, ve které je třeba určit dva proměnné 

parametry C, am, podle nichž je počítačovým programem vypočítána hodnota specifického 

povrchu. [40] 

 

Obrázek 3: Adsorpční izotermy pro vícevrstevnou adsorpci,  

(a) pro |qa| > |qk| (C > 1), (b) pro |qa| < |qk| (C < 1). [41] 
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3.3 Adsorbenty 

3.3.1 Rozdělení adsorbentů  

Adsorbent označuje tuhou látku s výhodnými vlastnostmi, zejména s dostatečně 

velkým specifickým povrchem pro zachycování plynů či kapalin. Jednotlivé adsorbenty se 

liší svým původem (přirozené, umělé), polaritou a kyselostí. Mezi přirozené adsorbenty se 

řadí jíly, hlinitokřemičitany zeolity, bentonity, hlinky, saze, křemičité adsorbenty jako je 

křemičité sklo a perlit, zatímco mezi umělé patří např. aktivní uhlí, silikagel, oxid titaničitý               

a práškové kovy. U molekulové adsorpce rozlišuje adsorbenty na polární (silikagel, 

hydratované oxidy, hlinitokřemičitany) a nepolární (aktivní uhlí). Polární sorbenty lépe 

sorbují polární sloučeniny z nepolárních rozpouštědel a nepolární sorbety sorbují lépe 

nepolární sloučeniny z polárních rozpouštědel. Z hlediska iontové adsorpce se rozlišují 

zásadité adsorbenty (hydratované oxidy) a kyselé adsorbenty (silikagely, křemičitany).  

[33, 34, 35] 

Další podskupinou přírodních adsorbentů jsou tzv. bioadsorbenty. Nejčastěji 

používanými biologickými materiály pro bioadsorpci jsou lignit, chitosan, chitin, rašelina, 

kvasinky, vlna, bavlna nebo biomasa- řasy, houby, bakterie, rostliny. Začíná se také 

využívat materiálu z odpadní biomasy, například rýžové slupky, kukuřičné stonky, kůra, 

piliny, pecky datlí, meruněk, oliv, vylouhované řepné řízky a jiné odpady. Z průmyslových 

odpadů je využíváno především sazí či popílku, pískových zrn pokrytých vrstvou oxidů 

železa. 

3.3.2 Povrchové charakteristiky adsorbentů 

Specifickým povrchem je vyjádřena plocha, připadající na hmotnostní jednotku 

adsorbentu [m
2
∙g

-1
]. Částice pevných látek mají vnitřní a vnější povrch, které dohromady 

udávají celkový povrch. Vnějším povrchem se rozumí geometrický povrch částice, avšak 

vnitřní zahrnuje povrch všech pórů a trhlin uvnitř částice. [40] 

Velký význam pro charakter povrchu porézních látek má také struktura, objem           

a rozměry pórů. Podle Dubinina rozlišujeme póry na makropóry o průměru nad 50 nm, na 

mesopóry v rozmezí 2 nm až 50 nm a na nejmenší, které jsou označovány jako mikropóry, 

s velikostí menší než 2 nm. Póry se v látce vyskytují většinou v kombinaci různých 

velikostí a tvarů. Specifický objem pórů je udáván v [cm
3∙g-1

] a slouží k posouzení textury 

porézních látek. [35, 40] 

Mezi nejčastější metody stanovení velikosti povrchu pevných adsorbentů patří 

vyjádření různých druhů adsorpčních izoterem. Tyto metody stanovují množství plynu, 

které na tuhém povrchu vytvořilo monomolekulární vrstvu. 
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3.3.3 Kriterium specifického povrchu adsorbentů- jodové číslo 

Jedním ze způsobů stanovení pravděpodobných adsorpčních schopností daného 

materiálu je stanovení jodového adsorpčního čísla. Jodové číslo je v podstatě udáváno jako 

množství jodu v miligramech obsažené v jodidu draselném, které se adsorbuje na 1 g tuhé 

fáze (látky, jejíž adsorpční vlastnosti zkoumáme) z roztoku jodu o známé koncentraci. Tato 

metoda vyhodnocuje vnitřní povrch uhlíkatých sorbetů. Metodika stanovení jodového čísla 

je normována a pro měření jodového adsorpčního čísla je používána německá norma DIN 

53582 ( Prüfung von Ruβen, Bestimmung der Jodadsorptionszahl, 1983). [43] 

 Používá se také norma ASTM D4607-94 (Standard Test Method for Determination 

of Iodine Number of Activated Carbon).  

 Sorbenty lze rozdělit do kategorií dle hodnoty jejich jodového čísla, které udává 

následující tabulka 4.  

Tabulka 4: Kategorie sorbentů podle hodnoty jodového čísla. [27, 43] 

Jodové číslo Třída sorbentu 

až 700 mg∙g-1
 velmi dobře sorbující 

40 až 120 mg∙g
-1

 středně sorbující 

pod 3 mg∙g
-1

 špatně sorbující 

 

3.3.4 Aktivní uhlí- nejčastěji používaný adsorbent ve vodárenství 

Aktivní uhlí patří mezi nepolární adsorbenty a vyrábí se termickými a chemicko-

termickými postupy z organických materiálů (jako např. dřevo, kosti, krev, cukr). 

Strukturálně je tvořené z 95 % póry o velikosti pod 1 nm. Specifický povrch aktivního uhlí 

bývá udáván od 600 do 1200 m
2∙g-1

. Používá se v práškové (PAC) nebo granulované formě 

(GAC). Dávkování probíhá dvojím způsobem, jednak do upravované vody v podobě 

prášku a s přídavkem koagulátů a následuje společná separace, což není ekonomické,         

a jednak je aktivní uhlí uzavřeno v koloně následující za čiřicím procesem včetně separace 

vloček a takovéto kolony podléhají periodické regeneraci. Adsorpční kapacita aktivního 

uhlí je zvyšována aktivací při vysokých teplotách 1000 °C nebo při nízkých teplotách    

200- 400 °C v oxidačních podmínkách, kde dochází k desorpci nečistot a ke zvětšení 

povrchu. [34, 35] 

Na aktivní uhlí se sorbují přednostně nepolární organické látky a neelektrolyty. Za 

určitých okolností v kontaktu s vodou (polární rozpouštědlo) nabývá také polárního 
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charakteru a je schopno sorbovat i některé polární látky (např. ionty různých kovů, některé 

polární organické látky jako alkoholy a karboxylové kyseliny) a to s účinností i nad 90 %. 

U tohoto v praxi často používaného sorbentu dosahuje jodové číslo hodnoty cca 

1000 mg∙g
-1

. Hodnota uvedeného jodového čísla je pouze orientační a u různých typů 

aktivního uhlí bývá různá. Ve vodárenské praxi nachází uplatnění v odstraňování látek 

ovlivňujících organoleptické vlastnosti vody, v průmyslu slouží k sorpci toxických látek 

z technologických vod i plynů, jako katalyzátor při oxidaci sloučenin. [34, 35]  

3.3.5 Saze Chezacarb 

Dobré sorpční schopnosti vykazují také průmyslově vyráběné saze s obsahem nad    

97 % amorfního uhlíku. Hlavním z českých producentů sazí je společnost Unipetrol RPA, 

s.r.o. Vyráběné uhlíkaté substráty se využívají jako sorpční a asanační materiál pro 

odstranění toxických, ropných látek z vodní hladiny, těkavých organických                          

i anorganických látek z kouřových plynů. Dále slouží jako kompozitní materiál pro úpravu 

plastů, pryže, i jako pigmenty. Saze jsou primárně tvořeny kulovitými částicemi velikosti 

10- 100 nm, které tvoří agregáty. Velikost povrchu částic bývá od 20 do 1500 m
2∙g-1

. 

Menší a tmavší částice mívají obecně vyšší viskozitu, nižší smáčivost, vyšší vodivost, horší 

dispergovatelnost. Jódové číslo bývá podle druhu sazí a jejich modifikace od 950 do 1250 

mg∙g-1
. [44] 

3.3.6 Biomasové popely a jejich sorpční schopnosti 

Využití biomasového popela jako adsorbentu se nabízí díky obsahu železitých            

a hlinitých iontů. Ve vodném prostředí vzniká na povrchu popela hydratovaná vrstva oxidů 

železa a hliníku a částečně hlinitokřemičitanů (funkce zatěžkávadla při číření), které jsou 

schopny sorpce znečišťujících sloučenin, např. hydrogenuhličitanů, síranů, křemičitanů, 

kationtů těžkých kovů i kovů alkalických zemin, fosforu, fenolů, polyaromatických 

uhlovodíků a ropných látek z vody. Vazba nežádoucích látek adsorpcí na popel je 

dostatečná a dále nedochází k desorpci, např. navázané toxické těžké kovy nejsou 

vymývány zpět do prostředí. Dále jsou sorpční vlastnosti biomasového popele pozitivně 

ovlivněny přítomností zuhelnatělých a nespálených zbytků organických látek a sloučenin 

křemíku, které zlepšují sorpční účinek biomasového popele. Výluh z popela vykazuje 

zásadité pH kolem 11, a proto má rovněž schopnost neutralizovat kyselé prostředí, kdy je 

žádaný pozvolný účinek změny pH. [16, 27, 54] 
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4 Experimentální část 

4.1 Stanovení jodového čísla vzorků biomasového popele 
daných frakcí 

Stanovení jodového čísla byly podrobeny vzorky popela od čtyř energetických 

producentů: Bioenergetické centrum Roštín, teplárna Krnov- Dalkia Česká Republika a.s., 

biokotelna Nový Jičín- Dalkia a.s., elektrárna a teplárna Hodonín- ČEZ a.s. Ve výsledcích 

stanovení je použito zjednodušeného označení popelů: Krnov, Roštín, Nový Jičín                 

a Hodonín. 

Vzorky popela bylo potřeba podrobit sítové analýze a byly vyneseny zrnitostní 

křivky udávající obsah jednotlivých frakcí ve vzorku popela. 

Po úpravě jednotlivých frakcí rozdrcením a prosetím přes síto s velikostí ok 0,1 mm 

mohlo být provedeno stanovení adsorpčního jodového čísla. Cílem experimentu bylo zjistit 

závislost velikosti jodového čísla na rozměru jednotlivé frakce a volba frakce popela           

o nejvyšším jodovém čísle pro další stanovení specifického povrchu. 

4.2 Sítová analýza 

U čtyř druhů popela, byla před dalším stanovením jodového čísla nejprve provedena 

sítová analýza složení jednotlivých frakcí. Cílem bylo rozdělení vzorků podle jejich 

zrnitostních frakcí pomocí prosévání navážky cca 200 g postupně přes normovanou sadu 

sít a na každém sítu byla zaznamenávána hmotnost zbytku. Byla použita normovaná síta     

o velikosti průměru ok 0,2; 0,5;1;2;4 mm.  

Graficky byla stanovena křivka podsítného neboli zrnitostní křivka, což je součtová 

čára, jejíž každý bod udává, kolik procent z celkové hmotnosti navážky vzorku činí 

hmotnost všech částic menších než určitý průměr oka síta. [45] 

4.3 Metodika stanovení jodového čísla 

Jodové číslo bylo stanoveno dle německé normy DIN 54582. [43] 

4.3.1 Použité roztoky a chemikálie 

Pro přípravu výchozích roztoků jodu, thiosíranu a škrobu byly použity následující 

chemikálie: 



Lenka Volavková: Stanovení jodového čísla frakcí popele po spalování biomasy 

 

2012  21 

 

 jod resublimovaný I2 (čistý Lachema), 

 jodid draselný KI (p.a., Mach Chemikálie), 

 thiosíran sodný Na2S2O3 (p.a., Fluka Chemie), 

 pentanol (čistý, Penta), 

 škrob rozpustný (p.a., Lachema), 

 destilovaná voda. [43, 46, 47] 

4.3.2 Příprava roztoků 

Příprava roztoku jodu a thiosíranu o vhodné koncentraci závisí na adsorpčních 

vlastnostech adsorbující látky. Pro dobře adsorbující vzorky s jodovým číslem kolem 

700 mg∙g
-1 

jsou vhodné roztoky o koncentraci minimálně 0,0236 mol∙l
-1 

pro jodový roztok 

a 0,0395 mol∙l
-1 

pro thiosíran. U vzorků s jodovým číslem 40-120 mg∙g
-1 

jsou vhodné 

roztoky 5x ředěnější a pro špatně adsorbující vzorky, které mají velmi nízké jodové číslo 

(kolem 3 mg∙g
-1

) je třeba použít roztoky až 50 x ředěnější, aby byla adsorpce měřitelná.  

Příprava roztoku jodu 

Vzhledem ke špatné rozpustnosti jodu ve vodě, bylo jod potřeba při přípravě roztoku 

rozetřít ve třecí misce na co nejmenší prášek. Poté bylo naváženo 6 g rozetřeného 

resublimovaného jodu a 57 g jodidu draselného KI. Tyto navážky byly převedeny do 

1000 ml odměrné baňky a byly rozpuštěny v malém množství destilované vody. Po 

rozpuštění jodu byla odměrná baňka doplněna po rysku destilovanou vodou a titrací byla 

ověřena výsledná koncentrace roztoku jodu. Titrováno bylo 20 ml roztoku jodu 

s přídavkem 5 ml škrobového roztoku a samotná titrace probíhala dle rovnice: 

2

64

2

322 22   OSIOSI
 

Rovnice 4: Titrace roztoku jodu. 

Koncentrace připraveného roztoku jodu byla následně vypočtena podle vztahu: 
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Rovnice 5: Výpočet koncentrace roztoku jodu. 

 c (Na2S2O3) udává koncentraci roztoku thiosíranu sodného (0,0395 mol∙l
-1 

anebo 

0,0079 mol∙l
-1

), 
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 V (Na2S2O3) je objem roztoku thiosíranu spotřebovaného při titraci připraveného 

roztoku jodu v ml, 

 V je objem titrovaného roztoku (20 ml).  

Příprava roztoku thiosíranu a škrobu 

Roztok thiosíranu o koncentraci 0,0395 mol∙l
-1 

vznikl rozpuštěním přesně 6,2449 g 

Na2S2O3 v cca 500 ml destilované vody v připravené 1000 ml odměrné baňce. Po 

rozpuštění Na2S2O3 bylo do odměrné baňky přidáno 5 ml 1- pentanolu a baňka byla po 

rysku doplněna destilovanou vodou.  

Příprava roztoku škrobu 

Pro přípravu škrobového roztoku bylo potřeba přidat 2,5 g škrobu do 25 ml 

destilované vody a takto vzniklou suspenzi za míchání převést do 1000 ml vroucí 

destilované vody. [43, 46, 47] 

4.3.3 Postup stanovení jodového čísla 

Potřebné množství biomasového popela (cca 1 g) bylo rozdrceno a byly z něj 

odděleny částice menší než 0,15 mm pro stanovení jodového čísla. 

Vzorek byl vysušen v sušárně po dobu jedné hodiny při teplotě 105 °C a poté byl 

vytemperován v exsikátoru. 

Na analytických vahách bylo naváženo 0,2 g rozdrceného vzorku (u vzorků s horšími 

adsorpčními vlastnostmi byla navážka zvýšena, aby bylo jodové číslo měřitelné). 

Navážka byla nasypána do Erlenmayerovy baňky o objemu 250 ml a následně bylo 

ke vzorku napipetováno 25 ml jodového roztoku. Erlenmayerova baňka byla uzavřena 

zátkou a byla ručně protřepávána po dobu 3 až 5 minut (lze využít také mechanické 

horizontální třepačky). Po protřepání byla tuhá fáze odstředěna po dobu 5 minut při 1500 

otáčkách.  

Až byla tuhá fáze odstředěna, bylo odpipetováno 20 ml čistého roztoku nad 

usazeninou do titrační baňky a bylo přidáno 5 ml škrobového roztoku a vzorek se zbarvil 

do modra. Tento roztok byl titrován roztokem thiosíranu sodného, až nebylo indikováno 

žádné modré zbarvení. Byl proveden také slepý pokus, jehož postup je totožný s postupem 

kontroly koncentrace roztoku jodu.  
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Následně bylo vypočítáno jodové číslo podle vzorce: 

E3

I231

mV

Mc)V(VV
I 2






 

Rovnice 6: Výpočet jodového čísla. 

 I je jodové číslo [mg∙g
-1

],  

 V1 je objem roztoku jodu, který byl v aktivaci s navážkou vzorku [ml],  

 V2 je objem roztoku thiosíranu sodného spotřebovaného při titraci roztoku 
jodu, který byl v aktivaci s navážkou [ml],  

 V3 je objem roztoku thiosíranu sodného spotřebovaného při slepém pokusu 

[ml],  

 c(I2)je látková koncentrace roztoku jodu [mol∙l
-1

],  

 mE je navážka suchého vzorku [g];  

 M je molární hmotnost jodu (253,809 g∙mol
-1

). [43, 46, 47] 

4.4 Vzorek Krnov 

4.4.1 Zdroj popele- Teplárna Krnov 

Biokotel v Krnově je určen k 100 % spalování biomasy a slouží pro výrobu tepelné    

a elektrické energie. Spuštěním roku 2009 se stal největším bioenergetickým zařízením     

v České republice. Biokotel o jmenovitém parním výkonu 35 tun páry za hodinu, s tlakem 

páry 3,73 MPa a teplotou páry 445 °C vykazuje účinnost přes 90 %. Ročně spálí přibližně 

80 000 tun biomasy a výkonem pokryje asi 20 % celkové spotřeby energie města Krnova. 

Vedle dřevní štěpky, kůry a pilin je schopen spalovat také další druhy biomasy, jako jsou 

různé druhy šrotu, šťovík Uteuša, peletky, jiné rychle rostoucí dřeviny kůru, obilný šrot                

a odpadní biomasu. Roštové zařízení spaluje biomasu při teplotě okolo 1200 °C. Horký 

vzduch ohřívá membránové stěny, v nichž proudí voda, která se mění v páru o teplotě     

250 °C a následně se přehřívá až na teplotu 445 °C. V procesu jsou pevné částice spalin 

zachycovány multicyklónem a textilními filtry. [48] 

4.4.2 Popis vzorku 

Popel Krnov pocházel ze spodní frakce - roštové, po spalování dřevěných peletek. 

Surový popel tvořily asi 4 mm tmavé šedé podlouhlé agregáty, které bylo možné snadno 

rozetřít na prášek. Po úpravě byl odlišný světle šedým zbarvením a méně alkalickou reakcí 

podle tabulky 5.  
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Tabulka 5: Alkalická reakce popele. [16] 

Název vzorku Původ frakce Alkalická reakce 

Roštín rošt 7,75 

Krnov rošt 9,89 

Tabulka vychází z experimentu Grelové Z., který je uveden v její diplomové práci-  

Alternativní způsob odstraňování vybraných těžkých kovů z modelové vody. [16] 

Postup stanovení (orientační měření alkalické reakce): „Do 100 g destilované vody s 

původním pH 6,71 bylo přidáno 1 g daného vzorku popela. Zvýšení pH vypovídá o obsahu 

alkalických kovů, zejm. vápníku ve formě CaO a draslíku ve formě K2O. Naopak např. 

SiO2, kterého popel obsahuje obvykle rovněž velké množství, pH razantně nezvyšuje“. 

[16] 

4.4.3 Zrnitostní křivka 

Vstupními daty pro stanovení zrnitostní křivky jsou hmotnosti frakcí, které zbyly na 

jednotlivých sítech, tzv. množství nadsítné, z něhož bylo vypočítáno množství propadu        

v [hm. %] z množství původní navážky 200,01 g vzorku. Z hodnot v následující tabulce 6 

byla vynesena zrnitostní křivka- graf 1 níže. 

 

Tabulka 6: Sítový rozbor vzorku Krnov. 

Velikost 

zrna 
Nadsítné Výnos 

d [mm] [g] [hm. %] [hm. %] 

4,0 37,4 18,96 81,04 

2,0 104,1 52,76 28,28 

1,0 13,2 6,69 21,59 

0,5 9,7 4,92 16,68 

0,2 13,7 6,94 9,73 

0 19,2 9,73 0,00 
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Graf 1: Křivka podsítného- vzorek Krnov. 

Vzorek popele Krnov obsahoval v největším zastoupení frakci 2 mm, které bylo přes 

52 %, dále přes 19 % frakci 4 mm, cca 9 % hmotnosti zahrnovala frakce menší než 0,2 mm, 

ostatní frakce byly zhruba v zastoupení 5 %. 

4.4.4 Jodové číslo vzorku popele Krnov 

Dne 22. 9. 2011 bylo provedeno stanovení jodového čísla roštového popele Krnov, 

jehož výsledky shrnuje následující tabulka. Pro srovnání bylo provedeno také stanovení 

jodového čísla průmyslově vyráběných sazí Chezacarb a běžně používaného sorbentu 

aktivního uhlí. Pro experiment bylo použito jodového roztoku o koncentraci 0,0222 mo∙l-1
.  
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Tabulka 7: Jodové číslo vzorku Krnov, aktivního uhlí a sazí. 

Vzorek 
Frakce 

[mm] 

Jodové číslo 

[mg∙g
-1

] 

Chezacarb - 665,3 

Aktivní uhlí - 441,6 

Krnov 1 >4 271,7 

Krnov 2 4-2 331,6 

Krnov 3  2-1 327,6 

Krnov 4 1-0,5 297,7 

Krnov 5  0,5-0,2 223,1 

Krnov 6 <0,2 131,7 

 

 

Z tabulky je patrné, že nejvyššího jodového čísla dosahoval vzorek sazí Chezacarb 

665 mg∙g
-1 

a vysoké hodnoty 441 mg∙g
-1 

dosahovalo také aktivní uhlí. Vzorek Krnov 

dosahoval poměrně vysokých hodnot jodového čísla na rozdíl od ostatních vzorků, vyjma 

vzorku Hodonín. Nejvyšší hodnota jodového čísla 331 mg∙g
-1 

vycházela pro frakci velikosti 

2- 4 mm vzorku Krnov, pro frakci 2- 1 mm vycházela hodnota nižší 327 mg∙g
-1

, pro frakci 

větší než 4 mm vyšla také poměrně vysoká hodnota 271 mg∙g
-1

. Pro frakce menší než 0,5 

mm vycházely hodnoty jodového čísla nižší než 223 mg∙g
-1

. Vzorek Krnov se dle tabulky 4 

řadí do kategorie velmi dobře sorbující látka. 

4.5 Vzorek Roštín 

4.5.1 Zdroj popele- Bioenergetické centrum Roštín  

Účelem Bioenergetického centra Roštín u Kroměříže je od roku 2002 zajišťovat 
centrální zásobování teplem a teplou vodou domácnosti obce Roštín, což zajišťuje 

spalování alternativního paliva – obilné a řepkové slámy. Jako spalovací zařízení slouží 

nízkotlaký žárotrubný horkovodní skříňový kotel o jmenovitém výkonu 4000 kW s vodou 

chlazeným roštem. Dále jsou zařazeny odlučovače pevných částí emisí- multicyklón          

a hadicový tryskový filtr, který slouží k suchému zachycování prachů ze spalin. [49] 

4.5.2 Popis vzorku 

Popel ze spalovacího procesu obsahuje normálně 5 hm. % nedopalu, ve složení 

dominují vápenaté a draselné složky, navíc cca 50 hm. % SiO2. Dle laboratorního rozboru 
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Akademie věd ČR byl doporučen jako přídavek do kompostu, k přírodním organickým 

hnojivům, ve kterých zajišťuje neutralizaci díky obsahu CaO a K2O a také obsahuje 

výživné prvky (Ca, K) pro růst rostlin. Neobsahuje limitní množství těžkých kovů a jiných 

ohrožujících prvků. [49] 

Popel Roštín ze spalování slámy byl původem z roštové frakce, měl černé zbarvení, 

což ukazovalo na nízký obsah vápníku. Avšak obsahoval více křemíku. Zvýšení pH vody 

při experimentální alkalické reakci, popsané výše v tabulce 5, uvedené v popisu vzorku 

Krnov, svědčí o obsahu alkalických kovů, zejména vápníku ve formě CaO, a draslíku ve 

formě K2O.  

4.5.3 Zrnitostní křivka 

Vstupními daty pro stanovení zrnitostní křivky jsou hmotnosti frakcí, které zbyly na 

jednotlivých sítech, tzv. množství nadsítné, z něhož bylo vypočítáno množství propadu       

v [hm. %] z množství původní navážky 200,04 g vzorku. Z hodnot v následující tabulce 8 

byla vynesena zrnitostní křivka- graf 2. 

Tabulka 8: Sítový rozbor vzorku Roštín. 

Velikost 

zrna 
Nadsítné Výnos 

d [mm] [g] [hm. %] [hm. %] 

4,0 12,79 6,47 
 

93,53 
 

2,0 5,34 2,70 90,83 

1,0 4,59 2,32 88,51 

0,5 20,59 10,41 78,10 

0,2 53,52 27,06 51,04 

0 100,94 51,04 0,00 
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Vzorek popela obsahoval přes 51 % podílu frakce menší než 0,2 mm, méně obsahoval 

frakce 0,5- 0,2 mm asi 26 %, frakce 1- 0,5 mm asi 10 % a ostatních frakcí obsahoval méně 

než 10 %. 

4.5.4 Jodové číslo vzorku popele Roštín 

Dne 3. 11. 2011 bylo provedeno stanovení jodového čísla roštového popele Roštín. 

Pro experiment bylo použito jodového roztoku o koncentraci 0,00435 mol∙l
-1

 pro frakce 

větší než 0,2 mm a koncentrace 0,00438 mol∙l
-1

pro frakci menší než 0,2 mm z důvodu 

přípravy nového jodového roztoku. Výsledky udává tabulka 9. 

 

 

 

Graf 2: Křivka podsítného- vzorek Roštín. 
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Tabulka 9: Jodové číslo vzorku Roštín. 

Vzorek 
Frakce 

[mm] 

Jodové číslo 

[mg∙g
-1

] 

Roštín 1 >4 11,77 

Roštín 2  4-2 11,31 

Roštín 3 2-1 8,01 

Roštín 4  1-0,5 11,54 

Roštín 5 0,5-0,2 16,19 

Roštín 6 <0,2 21,91 

 

 

Jodové čísla u vzorku Roštín se pohybovaly kolem 11 mg∙g
-1

, maximálně 22 mg∙g
-1    

u frakce menší než 0,2 mm, 16 mg∙g
-1 

u frakce 0,5- 0,2 mm, jodové číslo ostatních frakcí se 

pohybovalo kolem 11 mg∙g
-1

, což je poměrně nízká hodnota. Hodnoty jodového čísla 

vzorku se téměř blíží hodnotám špatně sorbujících látek. 

4.6 Vzorek Nový Jičín 

4.6.1 Zdroj popele- Biokotelna Nový Jičín (Tonak) 

Biokotelna Nový Jičín byla spuštěna roku 2008, její centrální dispečink se nachází 

v areálu Tonaku. Teplovodní kotel zn. Kohlbach o výkonu 1,5MW pro spalování dřevní 

štěpky je řízen plně automaticky.  Podílí se na celkových dodávkách tepla do města z 10 % 

a z 90 % je teplo vyráběno z plynu. Součástí kotelny je dále zařízení pro dopravu paliva 

skládající se z lamelového řetězového dopravníku a kontejnerů paliva. Zařízení dále 

obsahuje odprášení spalin-  multicyklónový odlučovač a elektrofiltr zn. Scheuch. [50] 

4.6.2 Popis vzorku Nový Jičín 

Popel Nový Jičín pocházel ze spodní frakce - roštové, po spalování dřevní štěpky. 

Surový popel tvořily různě velké šedočerné částice, které obsahovaly viditelné kovové 

nečistoty a kamínky, protože palivem bylo zřejmě znečištěné odpadní dřevo a kůra.  

4.6.3 Zrnitostní křivka 

Vstupními daty pro stanovení zrnitostní křivky jsou hmotnosti frakcí, které zbyly na 

jednotlivých sítech, tzv. množství nadsítné, z něhož bylo vypočítáno množství propadu       
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v [hm. %]. Množství původní navážky bylo 214,6 g vzorku. Z hodnot v následující tabulce 

byla vynesena zrnitostní křivka- graf 3. Výsledek sítové analýzy udává tabulka 10. 

Tabulka 10: Sítový rozbor vzorku Nový Jičín. 

Velikost 

zrna 
Nadsítné Výnos 

d [mm] [g] [hm. %] [hm. %] 

4,0 7,94 4,79 95,21 

2,0 14,85 8,96 86,25 

1,0 6,09 3,68 82,57 

0,5 18,2 10,98 71,59 

0,2 33,4 20,16 51,43 

0 85,22 51,43 0,00 

 

Graf 3: Křivka podsítného- vzorek Nový Jičín. 
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Frakce o velikosti menší než 0,2 mm tvořila přes 51 % obsahu vzorku, 20 % tvořila 

frakce 0,5- 0,2 mm a ostatních frakce byly zastoupeny v menších podílech hmotnosti. 

Křivka podsítného se podobá křivce u vzorku Roštín. 

4.6.4 Jodové číslo vzorku popele Nový Jičín 

Dne 29. 9. 2011 bylo provedeno stanovení jodového čísla roštového popele Nový 

Jičín, jehož výsledky shrnuje následující tabulka. Pro experiment bylo použito jodového 

roztoku o koncentraci 0,0210 mol∙l
-1 

pro frakce menší než 2 mm a 0,0242 mol∙l
-1 

pro frakce 

větší než 0,2 mm, z důvodu přípravy nového jodového roztoku. Hodnoty jodového čísla 

udává tabulka 11. 

Tabulka 11: Jodové číslo vzorku Nový Jičín. 

Vzorek 
Frakce 

[mm] 

Jodové číslo 

[mg∙g
-1

] 

Nový Jičín 1 >4 72,56 

Nový Jičín 2  4-2 99,26 

Nový Jičín 3 2-1 60, 76 

Nový Jičín 4  1-0,5 81,63 

Nový Jičín 5 0,5-0,2 142,00 

Nový Jičín 6 <0,2 96,99 

 

 

Vzorek dosahoval vyšších hodnot jodového čísla než vzorek Roštín, ale nižších než 

vzorek Krnov. Nejvyšší hodnoty 142 mg∙g
-1 

bylo dosaženo u frakce 0,5- 0,2 mm. Vysoké 

hodnoty dosáhly frakce 4- 2 mm s jodovým číslem cca 99 mg∙g
-1

, frakce menší než 0,2 mm 

s jodovým číslem cca 97 mg∙g
-1 

a ostatní frakce hodnot nižších. Dle tabulky 4, uvedené 

výše v textu, se tyto vzorky řadí do kategorie středně dobrého sorbentu. 

4.7 Vzorek Hodonín 

4.7.1 Elektrárna a teplárna Hodonín 

Elektrárna Hodonín, ČEZ a. s. patří mezi nejstarší výrobny elektrické energie v ČR    

a je se svým elektrickým výkonem 105 MW a tepelným výkonem 250 MW tepelného 

výkonu zároveň nejmenší výrobnou celé společnosti. Celková roční dodávka tepla činí cca 

1100 TJ. V elektrárně Hodonín je spalováno kromě uhlí i biomasa a elektrárna slouží 

především jako teplárenský provoz.  
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V současnosti klade důraz na ochranu životního prostředí a lze ji zařadit mezi 

elektrárny s minimálním dopadem na životní prostředí. V osmdesátých letech byly 

vyměněny elektroodlučovače, které v současné době dosahují až 99,5 % účinnosti záchytu. 

V letech 1992 - 1997 proběhla výstavba dvou fluidních kotlů, každého o výkonu 170 t/h 

páry. První kotel FK2 je v současnosti svým výkonem největší zařízení tohoto druhu na 

spalování čisté biomasy v ČR. Druhý z fluidních kotlů v Elektrárně Hodonín zůstává 

v provozu na lignit. Nahrazením spalování lignitu byly redukovány emise CO2, SO2, 

snížila se spotřeba vápence pro odsíření z důvodu nízkého množství síry a popele                

v biomase. Při fluidním spalování vznikají vedlejší energetické produkty, které se za 

splnění technických a zákonných podmínek mohou použít ve stavebnictví nebo pro další 

zpracování a výrobu. Roštový popel slouží k nahrazení písku a zeminy pro zásypy               

a výrobu betonu. Popelová malta se používá při výstavbě hrázových těles a při terénních 

úpravách. Úletový popílek se přidává k cementu při výrobě betonových směsí. [51, 52] 

4.7.2 Popis vzorku 

Popel Hodonín pocházel ze spalování dřevních pelet, k dispozici byla roštová frakce. 

Popel byl výrazně světlé hnědé barvy, což znamenalo vyšší obsah CaO a také obsahoval ve 

větší míře SiO2, protože byly znatelné světlé částice oxidu křemičitého. Popely pocházející 

ze spalování dřevní štěpky a pelet také vykazují vyšší koncentrace K2O. Popel obsahoval 

nízké procento frakcí větších než 1 mm a frakci větší než 4 mm nebylo možné upravit pro 

stanovení jodového čísla rozdrcením, proto byly ke stanovení použity pouze frakce menší 

než 1mm. 

4.7.3 Zrnitostní křivka 

Vstupními daty pro stanovení zrnitostní křivky jsou hmotnosti frakcí, které zbyly na 

jednotlivých sítech, tzv. množství nadsítné, z něhož bylo vypočítáno množství propadu       

v [hm. %] z množství původní navážky 214,6 g vzorku. Z hodnot v následující tabulce byla 

vynesena křivka zrnitosti- graf 4. 

Tabulka 12: Sítový rozbor vzorku Hodonín. 

Velikost 

zrna 
Nadsítné Výnos 

d [mm] [g] [hm. %] [hm. %] 

4,0 9,7 5,78 94,22 

2,0 0,34 0,20 94,01 

1,0 0,2 0,12 93,89 

0,5 13,21 7,88 86,02 

0,2 75,21 44,85 41,17 

0 69,05 41,17 0,00 
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Vzorek obsahoval nejvíce frakce 0,5- 0,2 mm cca 45 %. Přibližně stejné procento 

frakce menší než 0,2 mm. Frakce 1- 0,5 mm byla zastoupena v cca 8 % hmotnosti vzorku. 

Ostatní frakce byly zastoupeny v tak malých podílech, že je nebylo možné použít pro 

stanovení.  

4.7.4 Jodové číslo vzorku popele Hodonín 

Dne 3. 11. 2011 bylo provedeno stanovení jodového čísla roštového popele Hodonín, 

jehož výsledky shrnuje následující tabulka 13. Pro experiment bylo použito jodového 

roztoku o koncentraci 0,02726 mol∙l
-1

.  

 

 

V
ý
n
o
s 

[%
] 

Velikost zrna [mm] 

Graf 4: Křivka podsítného vzorku Hodonín. 
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Tabulka 13: Jodové číslo vzorku Hodonín. 

Vzorek 
Frakce 

[mm] 

Jodové číslo 

[mg∙g
-1

] 

Hodonín 1  1-0,5 283,41 

Hodonín 2 0,5-0,2 359,29 

Hodonín 3 <0,2 527,82 

 

 

Jodové číslo vzorku Hodonín dosahovalo nejvyšších hodnot ze všech testovaných 

vzorků. U frakce 0,5- 0,2 mm bylo stanoveno jodové číslo cca 359 mg∙g
-1

, u frakce menší 

než 0,2 mm hodnoty cca 528 mg∙g
-1

a u poslední frakce 1- 0,5 mm cca 283 mg∙g
-1

, což jsou 

hodnoty srovnatelné s výsledky běžně používaných sorbentů. Pro vzorek Hodonín však 

nebylo možné stanovit jodové číslo u všech frakcí, protože navážka obsahovala nízké 

procento frakcí větších než 1 mm a ve frakci větší než 4 mm bylo přítomno množství 

tuhých nečistot. Dle hodnot jodového čísla lze vzorek Hodonín řadit mezi velmi dobré 

sorbenty dle tabulky 4. 

4.8 Stanovení BET izotermy popelu Krnov 

Metodou BET izotermy lze určit specifický povrch S (BET) vzorku pórovité látky 

např. popele, kdy jednotkou specifického povrchu je m
2∙g-1

. Z výsledků stanovení 

jodového čísla vyplynuly poměrně vysoké hodnoty pro vzorek Krnov a pro vzorek 

Hodonín. Volba dalšího stanovení BET izoterem pro jednotlivé frakce (mimo nejjemnější 

frakci s nízkým jodovým číslem) i směsný vzorek Krnov vycházela z faktu, že byly 

k dispozici všechny frakce, což u Hodonína splněno nebylo. Vzorek Hodonín bude mimo 

jiné předmětem návazné práce.  

Měření bylo provedeno Ing. Soňou Študentovou na katedře analytické chemie            

a zkoušení materiálů, fakulty FMMI, VŠB- TUO.  
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4.8.1 Stanovení BET izotermy pro frakci > 4 mm 

 

Obrázek 2: Izoterma BET pro frakci >4 mm. 

4.8.2 Stanovení BET izotermy pro frakci 4-2 mm 

 

Obrázek 3: Izoterma BET pro frakci 4- 2 mm. 
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4.8.3 Stanovení BET izotermy pro frakci 2-1 mm  

 

Obrázek 4: Izoterma BET pro frakci 2- 1 mm. 

4.8.4 Stanovení BET izotermy pro frakci 1- 0,5 mm  

 

Obrázek 5: Izoterma BET pro frakci 1- 0,5 mm. 
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4.8.5 Stanovení BET izotermy pro směsný vzorek Krnov 

 

Obrázek 6: Izoterma BET pro směsný vzorek. 

4.8.6 Vyhodnocení BET izoterem vzorku Krnov 

Stanovením izoterem BET byla zjištěna hodnota specifického povrchu pro jednotlivé 

frakce vzorku Krnov s vysokým jodovým číslem. Nepotvrdilo se, že by frakce s nejvyšší 

hodnotou jodového čísla měla také největší specifický povrch. Nejvyšší hodnoty 

specifického povrchu vykazovala frakce větší než 4 mm s hodnotou 603,49 m
2
∙g

-1
, a proto 

lze předpokládat u této frakce nejlepší sorpční vlastnosti. Druhou nejvyšší hodnotu 

specifického povrchu vykazovala frakce velikosti 1- 0,5 mm s hodnotou 376,08 m
2
∙g

-1
, 

v pořadí další byl směsný vzorek s hodnotou 315,61 m
2
∙g

-1
 a frakce  2- 1 mm s hodnotou 

304,66 m
2
∙g

-1
. Nejmenší specifický povrch a tudíž nejmenší sorpční schopnosti vykazovala 

frakce 4- 2 mm s hodnotou 156,28 m
2
∙g

-1
. 
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5 Závěr 

Účelem bakalářské práce bylo stanovit jodové číslo u jednotlivých frakcí vzorků 

popele, vzniklého po spalování biomasy rostlinného původu, s cílem zjištění možné 

závislosti velikosti frakce na hodnotě jodového čísla. Jako vzorky byly zvoleny popely 

pocházející ze zařízení pro energetické spalování biomasy v Krnově, Roštíně, Novém 

Jičíně a Hodoníně. Všechny vzorky representovaly roštovou frakci, která má výhodnější 

složení než cyklónová, u které je vyšší pravděpodobnost přítomnosti těžkých kovů, a proto 

se příliš nehodí jako sorbent při úpravě vody, neboť by hrozila kontaminace. 

V experimentální části byl nejprve u všech vzorků popele proveden sítový rozbor 

sadou sít s velikosti ok 4; 2; 1; 0,5; 0,2 mm, čímž byly rozděleny na jednotlivé frakce,         

u kterých se pomocí jodového čísla, jakožto vypovídajícího ukazatele sorpčních vlastností 

materiálů, stanovovala závislost velikosti frakcí na sorpčních vlastnostech. Laboratorní 

stanovení jodového čísla proběhlo podle německé normy DIN 53582, která je metodicky 

vhodná a poskytuje poměrně snadné a rychlé definování adsorpčních vlastností. 

Z výsledných hodnot jodového čísla bylo zjištěno, že největší sorpční schopnosti 

mají popely pocházející ze zařízení v Krnově a Hodoníně, tzn. popely převážně vzniklé ze 

spalování dřevěných pelet. Nejvyššího jodového čísla bylo dosaženo u nejmenší frakce     

< 2 mm popele Hodonín, a to cca 528 mg∙g
-1

, následně u frakce 0,5- 0,2 mm popele 

Hodonín jodového čísla cca 359 mg∙g
-1

, což jsou výsledky odpovídající hodnotám velmi 

dobrých sorbentů a srovnatelné s hodnotami běžných sorpčních materiálů. Vzorek popele 

Krnov dosahoval nejvyššího jodového čísla u frakce 4-2 mm, a to cca 331 mg∙g-1
, dále       

u frakce 2- 1 mm hodnoty cca 327 mg∙g
-1

 a u dalších frakcí hodnot méně než 300 mg∙g
-1

.  

Na základě naměřených výsledků byl vybrán popel Krnov, protože bylo sítovým 

rozborem získáno celkem 5 frakcí, u nichž bylo naměřené jodové číslo vysoké, pro 

stanovení specifického povrchu metodou BET izotermy. Cílem bylo zjistit, zda má frakce 

s nejvyšším jodovým číslem také nejvyšší specifický povrch. Ze stanovených BET 

izoterem vyplývá, že nejvyšších hodnot specifického povrchu dosahuje frakce větší než      

4 mm s hodnotou 603,49 m
2
∙g

-1
. 

Ověření předpokládaných velmi dobrých sorpčních vlastností frakce větší 4 mm 

vzorku popele Krnov bude realizováno v návazné diplomové práci. 
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