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Abstrakt 

Studováno a popsáno bylo chování 21 druhů dřevní biomasy a čtyř druhů uhlí při 

termické degradaci za redukčních podmínek. Disertační práce je rozdělena do dvou částí, kde 

první část je věnována podrobnému popisu vzorků z hlediska termogravimetrické analýzy a 

druhá část se zabývá možnostmi využití pevných pyrolýzních zbytků. Sledován byl vliv 

procesních parametrů, jako je rychlost ohřevu, konečná teplota a vliv zrnitosti vstupního 

materiálu, což jsou nejdůležitější podmínky určující výnosy pyrolýzních produktů. U biomasy 

byl dále popsán vliv jejích hlavních složek – celulózy, hemicelulózy a ligninu na průběh 

tepelné degradace. Zastoupení hlavních složek se pak ukázalo být zásadním faktorem 

určujícím výnosy a vlastnosti pevných produktů. Součástí disertační práce je kapitola 

zabývající se pyrolýzním chováním směsných vzorků biomasy a uhlí. Studována byla 

možnost jejich vzájemné interakce, která by měla vliv na výnosy pevných produktů.  

Druhá část disertační práce nastiňuje dvě možnosti využití pevných produktů. První z 

nich je přídavek pyrolýzního uhlíku ke koksovému uhlí. Posuzován byl vliv na termoplastické 

vlastnosti vytvořené koksové směsi. Vzhledem k environmentálním a ekonomickým 

aspektům je toto využití biomasy velmi žádoucí. Další možností pak byla chemická aktivace 

pyrolýzních uhlíků uhličitanem draselným a následné testování jejich sorpčních vlastností za 

použití širokého rozmezí tlaků od 0,3 do 45 barů.   
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Abstract 

Behaviour of twenty-one types of wooden biomass and four types of coal was studied 

and described within the process of thermic degradation in reduced atmosphere. The thesis 

consists of two parts. In the first part the samples are thoroughly described from the point of 

view of thermogravimetric analysis. The second part deals with the possibilities of utilisation 

of the pyrolytic solid remainders. Influence of the process parameters, e.g. the heating rate, 

the final temperature and the impact of granularity of the initial material, was observed. These 

are the most important parameters which determine the yield of the pyrolytic products. The 

influence of the main components of biomass, e.g. cellulose, hemicellulose and lignin, on the 

process of thermic degradation was described as well. The  content of the main components 

turned out to be fundamental factor determining the qualities and the yield of the solid 

products. The thesis contains a chapter dealing with the behaviour of mixed samples of 

biomass and coal during the pyrolysis. Possibilities of their mutual interaction, which may 

influence the yield of the solid products, were examined as well.  

In the second part of the thesis are suggested two ways of utilisation of the pyrolytic 

solid products. The first possibility is to add pyrolytic carbon to the coke coal. The impact on 

the thermoplastic qualities of the coal mixture was examined. Due to the environmental and 

economic aspects is this utilisation of biomass very desirable. The further option was 

chemical activation of the pyrolytic carbon by potassium carbonate, followed by testing of its 

sorption qualities using a wide range of pressure, from 0,3 bars to 45 bars. 
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Motivace 

Motivací pro řešení daného výzkumu v oblasti biomasy a uhlí je narůstající tlak na 

snižování spotřeby fosilních paliv a jejich částečné nahrazování ekologicky šetrnými a 

dostupnými surovinami. Záměrem této práce je uvést možnosti materiálového využití 

biomasy, které mohou rovněž přispět ke snižování emisí oxidu uhličitého a současně mohou 

být i ekonomicky výhodné.  

Díky účasti na výzkumných projektech nejen v České republice, ale i v zahraničí, jsem 

měla možnost porovnání tématu z různých pohledů. Získané poznatky o tepelném chování 

biomasy a uhlí v redukční atmosféře a možnostech aplikace pevných produktů přispějí 

k jejich efektivnímu využití i v jiných, neenergetických oblastech.  
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1. ÚVOD 

V současné době je věnována velká pozornost obnovitelným zdrojům surovin a energie. 

Vzhledem k narůstání emisí CO2, díky stále větší spotřebě fosilních paliv, je nutné hledat 

alternativní zdroje, které budou šetrnější k životnímu prostředí, a zároveň budou ekonomicky 

výhodné. Biomasa, díky své „CO2 neutralitě“ a dostupnosti, může být adekvátní náhradou 

fosilních paliv v různých odvětvích. Nejen ve výrobě elektrické energie lze biomasou, alespoň 

částečně, nahradit konvenčně využívané suroviny. Možností různého využití je více, a proto 

jsem se zaměřila ve své disertační práci na pevné pyrolýzní produkty biomasy a jejich 

uplatnění.  

Přepracováním surové biomasy lze získat produkty s vyšší užitnou hodnotou a širšími 

možnostmi jejich aplikace. Termochemické procesy, jako je například pyrolýza, jsou jednou z 

možností efektivní přeměny biomasy a díky flexibilnosti vůči vstupní surovině se jeví jako 

slibné technologie produkující širokou škálu plynných, kapalných a pevných produktů. 

Množství a vlastnosti těchto produktů se liší v souvislosti s použitou vstupní surovinou, tudíž 

je velice důležité porozumět významu složení biomasy. Vliv zejména hlavních složek 

(hemicelulóza, celulóza, lignin) se ukazuje být zásadní při distribuci pyrolýzních produktů. 

Dalším důležitým parametrem, který má vliv na množství a vlastnosti produktů, jsou procesní 

podmínky a konstrukce zařízení. V této práci je proto věnována samostatná kapitola tepelné 

přeměně odlišných druhů biomasy za různých podmínek [1, 2].  

Zahříváním biomasy nad teplotu jejího rozkladu jsou molekuly těkavé složky uvolněny, 

zatímco molekuly pevné fáze jsou přeskupeny a vytvářejí pevný pyrolýzní uhlík. Rozdíl mezi 

surovou biomasou a jejím pyrolýzním uhlíkem je zejména v obsahu uhlíku, kyslíku, popela, 

pórovitosti a měrném povrchu. Uhlík je díky těmto odlišným vlastnostem vhodnou surovinou 

například pro výrobu sorbentů, užití jako pevného paliva, či jej lze aplikovat do půdy za 

účelem jejího zkvalitnění [3, 4]. 

1.1 Cíl a členění disertační práce 

Disertační práce pojednává o aktuálním tématu, jakým je tepelné zpracování biomasy v 

návaznosti na možnosti aplikace vzniklých pevných produktů. Důvodem a motivací pro 

zpracování tohoto tématu byla vědeckovýzkumná činnost ve Výzkumném ústavu pro hnědé 

uhlí, a.s., kde bylo mým zaměřením studování vlivu kopyrolýzy biomasy a hnědého uhlí na 



Ing. Nikola Smatanová: Tepelné zpracování biomasy a uhlí s následným využitím 

pevných produktů 

2013  2 

distribuci pyrolýzních produktů. Dále pak zahraniční stáž v Národním výzkumném ústavu 

uhlí v Oviedu (INCAR), kde jsem v návaznosti na výzkumný projekt „Use of biomass in 

steelmaking for the mitigation of CO2 emission“, (ref. PIB2010BZ – 00418), financovaný 

španělským úřadem Ministerstva hospodářství a konkurenceschopnosti (MICINN), studovala 

možnosti přídavku pyrolýzních uhlíků ke koksovému uhlí. Účast na výzkumném projektu 

Hornicko-geologické fakulty ICT (CZ.1.05/2.1.00/03.0082) mi pak umožnila pokračovat ve 

studiu pevných pyrolýzních produktů s jejich následným využitím jako potencionálních 

sorbentů.  

Všechny experimentální práce byly v průběhu studia zaměřeny na termické zpracování 

biomasy a uhlí v návaznosti na cíl disertační práce, kterým je popsat možnost tepelného 

zpracování biomasy a uhlí v redukční atmosféře a dále zhodnotit vliv vstupních surovin a 

procesních podmínek na výtěžky zejména pevných produktů a nastínit pak možnosti jejich 

dalšího využití.   

Práce je členěna do čtyř celků. V prvním celku je zpracován úvod do problematiky a 

shrnutí dosavadních poznatků. V druhém celku jsou popsány postupy experimentální práce, 

přičemž jsou tyto experimenty rozděleny do tří kapitol – Termogravimetrická analýza 

vstupních surovin, Karbonizace a chemická aktivace a třetí kapitolou je Sorpce. Třetí celek 

obsahuje hodnocení získaných poznatků, které jsou pak shrnuty v závěru, tedy ve čtvrté části 

práce. 
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2. BIOMASA 

Biomasa je nejrozšířenějším obnovitelným zdrojem energie na Zemi, která vzniká 

interakcemi oxidu uhličitého, vody, vzduchu, půdy a slunečního záření. Pod pojmem biomasa 

si lze představit organický materiál, který je buď rostlinného, nebo živočišného původu, 

skládající se převážně z uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku a v menší míře obsahující 

anorganické složky [5, 3]. Jedna z možných definic biomasy, která byla použita Rámcovou 

úmluvou OSN o změně klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change, 

UNFCCC, 2005) zní takto: „Biomasa je nefosilní a biodegradabilní organický materiál, 

původem rostlinného, živočišného nebo mikroorganického původu. Biomasa může také 

zahrnovat produkty, vedlejší produkty, zbytky a odpad ze zemědělství, lesnictví, a příbuzných 

odvětví, stejně jako nefosilní a biodegradabilní organické frakce průmyslu a komunálního 

odpadu [3].“ Další možná definice, kterou prezentuje česká legislativa Nařízením vlády 

č.352/2002 Sb., je následující: „Biomasou se rozumí rostlinný materiál, který lze použít jako 

palivo pro účely využití jeho energetického obsahu, pokud pochází ze zemědělství, lesnictví, 

nebo potravinářského průmyslu, z výroby surové buničiny a z výroby papíru z buničiny, ze 

zpracování korku, ze zpracování dřeva, s výjimkou dřevního odpadu, který obsahuje 

halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu 

dřeva nebo nátěrovými hmotami, a dřevní odpad pocházející ze stavebnictví [6].“  Obecnou 

jednotnou definici biomasy však lze jen těžko najít. Biomasa je z hlediska emisí CO2 

považována za neutrální palivo, jelikož stejné množství oxidu uhličitého, který se uvolní 

během spalování, je absorbováno rostlinami v nedávné minulosti. Množství CO2 se tudíž v 

atmosféře nezvyšuje a cyklus koloběhu oxidu uhličitého je uzavřen [3, 7, 8]. Proto je v 

některých publikacích uváděno, že využití biomasy, jako alternativního zdroje energie, je 

účinným nástrojem ke snižování emisí oxidu uhličitého, který je hlavním plynem 

způsobujícím tzv. skleníkový efekt [7, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 15, 16, 17, 6]. 

2.1 Vznik biomasy a její charakteristika 

Biomasa vzniká přeměnou oxidu uhličitého přítomného v atmosféře a vody na 

organické látky (cukry) za příspěvku sluneční energie, chlorofylu a enzymů. Tento proces se 

nazývá fotosyntéza a je to jeden ze základních procesů, který může být prezentován 

následující rovnicí: 
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+ O2 – 480 kJ/mol 
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Na každý mol oxidu uhličitého, který je biomasou přeměněn na sacharidy, je uvolňován 

1 mol kyslíku. Tento kyslík pochází z vody, kterou rostliny přijímají ze země nebo ze 

vzduchu [3, 19]. Bez této chemické reakce by život na Zemi nebyl možný.  

Biomasa obsahuje různé množství celulózy, hemicelulózy a ligninu, což se projevuje i 

na jejích vlastnostech. Struktura těchto polymerů, jejich délka a vzájemné propojení se 

významně liší, a proto i produkty získané po termické či biochemické úpravě se svým 

složením různí. Porozumění, jak složky biomasy ovlivňují její přeměny a jaký význam mají 

při utváření výsledných produktů, je proto zásadní. Hlavní složky – celulóza, hemicelulóza a 

lignin tvoří 85 – 90 % složení biomasy. Zbytek tvoří anorganické minerály a ostatní organické 

složky, jakými jsou například silice, barviva, třísloviny, atd. [20, 21]. 

2.1.1 Hemicelulóza 

Hemicelulóza je málo větvený heteropolysacharid, který je ve vodě nerozpustný, avšak 

rozpustný v alkáliích. V dendromase je zastoupena z 20 – 35 %, přičemž v jehličnanech je její 

zastoupení nižší než v listnatých stromech. Hemicelulóza jehličnatého dřeva obsahuje hlavně 

manany a malé množství xylanu, zatímco listnaté dřevo obsahuje převážně xylan. Na rozdíl 

od celulózy je hemicelulóza heteropolymer s relativně krátkými rozvětvenými řetězci, s 

polymerizačním stupněm 200-300, sestávající se z glukózy, manózy, arabinózy, galaktózy a 

xylózy. Známé jsou tři základní formy hemicelulózy: 1,4-β-D-xylany, 1,3- a 1,4-β-D-

galaktany a 1,4-β-D-manany [19, 22].   

Hemicelulóza se vyskytuje v primární a sekundární buněčné stěně a vedle pektinů tvoří 

její amorfní složku. V buněčné stěně má funkci zásobní a mechanickou [23]. 

2.1.2 Celulóza 

Celulóza je nejrozšířenější vysokomolekulární organická složka na Zemi. Je hlavním 

polymerem buněčných stěn rostlin. Vyskytuje se v podobě dlouhých nevětvených vláken 

obsahujících monomerní jednotky β-D-glukopyranosy spojených glykosidickou vazbou [24, 

25]. Celulóza je hydrofilní látka bez chuti a zápachu a její sumární vzorec je C6H10O5. Je 
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nerozpustná ve vodě a ve většině organických rozpouštědel, avšak v koncentrovaných 

kyselinách a za vyšších teplot může být štěpena na glukózu. Je to také krystalická látka, 

vyskytující se ve čtyřech krystalových modifikacích. Přírodní celulóza je Iα a Iβ. Iα je celulóza 

produkovaná řasami a bakteriemi, zatímco Iβ je obsažena ve vyšších rostlinách [26]. Pokud na 

celulózu I působíme silnými koncentrovanými hydroxidy, vzniká celulóza II. Tato reakce je 

nevratná, což naznačuje, že celulóza I je metastabilní a celulóza II je stabilní. Různými 

chemickými úpravami lze získat celulózu III a IV. Kromě těchto modifikací je také známa 

celulóza x, která vzniká působením koncentrované kyseliny chlorovodíkové [24]. 

2.1.3 Lignin 

Lignin je složitý amorfní heterogenní a bohatě větvený polymer fenylpropanových 

derivátů. Tvoří se oxidační polymerací fenylpropanových jednotek a jeho struktura je 

třírozměrná. Nejvýznamnější monomery, které jsou základem pro jeho syntézu, jsou synapil 

alkohol, kumaryl alkohol a koniferyl alkohol [27]. Lignin tvoří složku buněčných stěn 

některých buněk. Vyskytuje se ve středních lamelách a ve zdřevnatělé sekundární buněčné 

stěně a jeho funkce je především mechanická (ztvrzuje buněčnou stěnu), izolační a ochranná 

(zabraňuje degradaci dřeva). U jehličnanů je obsah ligninu větší, a to až 50 %. Lignin je po 

celulóze druhý nejrozšířenější přírodní polymer na Zemi [23, 25]. 

2.2 Přeměna a využití biomasy 

Biomasa je organický materiál, který je využívaný v mnoha odvětvích, jako jsou 

například: potravinářství (produkce krmiva, potravinové doplňky), stavební průmysl (stavební 

materiály), chemický průmysl (fenoly, metanol, karboxylové kyseliny), energetika, atd. [22, 

28]. Pro využití biomasy jsou dostupné různorodé způsoby zpracování, které můžeme rozdělit 

do dvou skupin, a to na: 

1) Biochemickou přeměnu biomasy. 

2) Termickou a termochemickou přeměnu biomasy. 

Volba metody zpracování závisí na vstupním materiálu a požadovaném produktu. Dále 

tuto volbu ovlivňuje cena, spolehlivost, efektivnost, dostupnost a v neposlední řadě její vliv 

na životní prostředí. Stručný přehled základních procesů a technologií využití biomasy 

ilustruje obrázek 1. V následujících dvou kapitolách jsou tyto procesy popsány podrobněji. 



Ing. Nikola Smatanová: Tepelné zpracování biomasy a uhlí s následným využitím 

pevných produktů 

2013  7 

 

Obrázek 1 Stručný přehled základních procesů a technologií konverze biomasy (upraveno dle [22]) 

Přeměna biomasy jednou z výše uvedených možností je žádoucí z důvodu lepší 

manipulace, uskladnění a transportu vzniklých produktů, které jsou rovněž 

koncentrovanějšími zdroji než surová biomasa. 

2.2.1 Biochemická přeměna biomasy  

Podstatou biochemické konverze biomasy je štěpení velkých molekul na menší 

molekuly pomocí bakterií nebo enzymů. Tato přeměna je prováděna za účelem získávání 

chemikálií a paliv [3, 29]. 

Alkoholová fermentace, neboli alkoholové kvašení cukrů, probíhá v mokrém prostředí 

bez přístupu vzduchu. Výsledným produktem je bioetanol, který je možno využít jako vysoce 

hodnotné palivo pro spalovací motory. Pro proces alkoholové fermentace se hodí biomasa 

obsahující cukr, např. brambory, cukrovka, ovoce, čekanka, atd. Samotný postup zahrnuje 

rozmělnění vstupní suroviny, extrakci cukerného roztoku párou a následnou fermentaci. K 

fermentaci cukrů se používá kvasnic a kvašení pak probíhá 50-70 hodin. Zkvašený roztok se 

destiluje při teplotě 78 °C. Výsledným produktem je 95 % etanol a voda. V případě použití 

biomasy obsahující škrob je nutná předchozí úprava kyselou hydrolýzou na zkvasitelné cukry 

[30, 31, 6]. 

Anaerobní fermentace, také nazývaná metanovou fermentací, je další způsob 

biochemické přeměny biomasy, který probíhá bez přístupu vzduchu. Proces spočívá v 

přeměně organických látek pomocí mikroorganismů a za mírně zvýšené teploty na bioplyn a 

digestát. Na rozkladu se podílí několik základních skupin anaerobních mikroorganismů, které 
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svojí funkcí na sebe navazují. U anaerobní digesce rozlišujeme dva typy technologií. 

Čerpatelná biomasa (obsah sušiny max. 12 %) je zpracována mokrou fermentací a 

nečerpatelná biomasa (20 – 60 % sušiny) je zpracována tzv. suchou fermentací [32, 31, 6, 29]. 

Jako vstupní surovinu lze použít jakýkoliv biodegradabilní materiál, např. zemědělský odpad, 

čistírenský kal, zvířecí exkrementy, aj. Dřevo a dřevní odpad je méně žádoucí kvůli jeho 

složité a zdlouhavé degradaci [33]. 

Bioplyn, produkovaný procesem AF, je směsí obsahující zejména metan (60 – 70 %) a 

oxid uhličitý (20 – 40 %). Výhřevnost bioplynu se pohybuje v rozmezí 20 – 24 MJ/m
3
. 

Surový bioplyn je možno spálit pro výrobu tepla. Po přídavném čištění lze plyn použít v 

parních turbínách pro výrobu elektrické energie nebo jako palivo v dopravě. Nevýhoda 

výroby bioplynu spočívá v jeho finančně náročné technologii, a tím pádem je cena vyrobené 

energie vyšší [6, 32]. Digestát, který je směsí kapalných a pevných zbytků, má výrazně lepší 

vlastnosti než původní biomasa. Jelikož jsou v něm zachovány důležité živiny a 

humusotvorné komponenty, lze jej dále využít jako výborné hnojivo [31, 6, 34, 33, 29]. 

Aerobní fermentace je biologická metoda, kterou se kontrolovaně rozkládá organický 

materiál za přístupu vzduchu. Aerobní procesy spolu s mikroorganismy přeměňují 

biodegradabilní materiál na kompost. Při procesu vzniká oxid uhličitý a vodní pára. 

Průmyslová aerobní fermentace je na rozdíl od klasického kompostování kratší, trvá řádově 

2 – 3 týdny. Organický materiál začíná degradovat při samovolném nárůstu teploty, až na 

70 °C. Výsledným produktem je, kromě zmíněných plynných látek, hnojivý substrát, který lze 

využít jako hodnotné hnojivo [34, 32]. Aerobní fermentace však nevede k energetickému 

využití biomasy, je to především proces využívaný ke stabilizaci bioodpadu a jeho 

následnému využití jako hnojiva [32]. 

2.2.2 Chemická přeměna biomasy 

Esterifikace je způsob chemické přeměny biomasy na metylestery, kdy pomocí 

fyzikálně – chemických procesů můžeme biomasu upravovat do formy kapalného paliva, 

které jsou svými vlastnostmi podobné motorové naftě. Pro tento proces jsou vhodné olejniny. 

Olejnatá semena jsou lisována v centrálních olejových mlýnech prostřednictvím šnekových 

lisů po předešlém ohřevu na 80 až 90 °C, čímž se deaktivují některé enzymy, a tak je zajištěna 

separovatelnost oleje a také jeho optimální podíl vlhkosti. Výtěžnost oleje z tohoto procesu je 

zhruba 50 % obsahu rostlin. Další část procesu je zpracování zbytků po lisování, které jsou 
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dále drceny a dopravovány do extraktoru, kde se pomocí rozpouštědla extrahuje zbylá část 

oleje. Z extraktu se oddělí rozpouštědlo, které je regenerováno k dalšímu použití. Nakonec v 

biomase zůstává pouze 1,5 – 2 % oleje. Takto získaný bioolej nazýváme surový a abychom 

získali palivo podobných vlastností jako má nafta, je třeba olej dále esterifikovat a výsledným 

produktem jsou metylestery mastných kyselin (bionafta) [31]. Reesterifikace přírodních olejů 

probíhá za přítomnosti alkalických katalyzátorů (NaOH, KOH). Nejznámějším je metylester 

řepkového oleje (MEŘO). Tento produkt je naftě velice podobný, a proto jej lze k ní přidávat. 

Výhodou metody je nízká spotřeba energie, která činí 10,3 % energie obsažené v bionaftě, 

oproti jiným způsobům přeměny biomasy na alternativní palivo [30].  

2.2.3 Termická a termochemická přeměna biomasy 

Dalším impulsem je také negativní vliv konvenčních paliv na skleníkový efekt. 

Termochemické procesy využívají teplo, popřípadě katalyzátory, k přeměně rostlinných 

polymerních složek na palivo, chemikálie, či elektrickou energii. Efektivnost termochemické 

přeměny závisí na mnoha faktorech, jakou jsou vlastnosti vstupní suroviny, konstrukční 

parametry daného zařízení a podmínky procesu [20]. V současné době je tato přeměna 

nejrozšířenějším způsobem zpracování biomasy. K základním a nejčastějším konečným 

využitím patří spalování, což je termická přeměna za dostatečného přístupu kyslíku (oxidační 

proces), za účelem získání tepla, páry a elektrické energie. V tomto procesu je biomasa 

přeměněna na dvě stabilní složky – vodu a oxid uhličitý. Výhodou spalování je, že není 

potřeba speciální úpravy vstupní biomasy. Je tedy přijatelná i biomasa s vyšším obsahem 

vlhkosti [6, 22]. Výhřevnost suchého dřeva je přibližně 18,8 MJ.kg
-1

, což je asi 1/2 

výhřevnosti ropy a 2/3 výhřevnosti černého uhlí. Na rozdíl od běžně užívaných fosilních paliv 

je výhřevnost biomasy značně závislá na obsahu vlhkosti a méně pak na obsahu popela a 

extraktivních látek. Při spalování biomasy je potřeba věnovat zvýšenou pozornost možné 

nedokonalé oxidaci ve spalovací komoře, která má za následek vyšší tvorbu uhlovodíkových 

plynů. Emitované uhlovodíky totiž obsahují stopové množství toxických látek. Je tedy nutno 

kontrolovat emise oxidu uhelnatého, oxidů dusíku, organických látek a tuhých částic [6, 22].   

Dle výkonu a technického řešení lze zařízení pro spalování biomasy rozdělit do čtyř 

následujících skupin: 

1. Lokální topeniště (několik kW) 

- Klasická kamna a krby, krbová kamna, kachlová kamna, apod. 
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- Lokální topeniště jsou využívána například v rodinných domech, restauracích a v 

menších budovách. 

2. Malé kotle na biomasu (20 – 100 kW) 

- Do této skupiny můžeme zařadit zplyňovací kotle na kusové dřevo a automatické 

kotle. 

- Malé kotle nacházejí uplatnění v administrativních budovách, školách a dílnách.  

3. Střední kotle (nad 100 kW) 

- Obvykle se jedná o automatické roštové kotle s posuvným roštem, ve kterých lze 

spalovat i méně kvalitní biomasu. 

- Tyto kotle se využívají zejména v průmyslových objektech a u větších zdrojů 

ústředního vytápění. 

4. Kotelny velkých výkonů (MW) 

- Ke spalování biomasy ve velkých kotelnách se využívají dvě technologie, a to buď 

spalování na roštu, nebo ve fluidních kotlích. Nespornou výhodou fluidních kotlů je 

možnost společného spalování biomasy s tuhými fosilními palivy v konvenčních 

elektrárnách a teplárnách. 

- Kotelny s velkými výkony se používají pro průmyslové aplikace nebo jako centrální 

zdroje tepla [35, 6]. 

Další tepelnou přeměnou biomasy je zplyňování, které se spalováním úzce souvisí, 

nicméně se liší v získaných produktech a v množství oxidačního média. Na rozdíl od 

spalování, probíhá zplyňování v prostředí s malým množstvím oxidačního média, čímž může 

být vzduch, kyslík, vodní pára, či superkritická voda. Teplota procesu se pohybuje v rozmezí 

800 – 900 °C. Účelem zplyňování je přeměna pevných a kapalných surovin na užitečnější 

plynná paliva či hodnotné chemické produkty. Podstatou zplyňování je odstraňování části 

uhlíku oxidací ze vstupní biomasy, čímž se zvyšuje obsah poměru H/C a zároveň je vodík do 

procesu přidáván díky rozkladu primárních produktů vznikajících při rozkladu suroviny [3, 6]. 

Výsledným produktem zplyňování biomasy je syntézní plyn – synplyn, který se skládá z 

hořlavých a nehořlavých plynů s příměsí dalších nečistot, jako jsou například částečky 

polokoksu, chloridy, síra, alkalické kovy, dehet a dusíkaté sloučeniny. Nejvyšší zastoupení 

hořlavých plynů tvoří CO a H2, méně pak CH4. Nehořlavé plyny jsou zastoupeny především 
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CO2, N2 a H2O. Složení synplynu je závislé na reakčních podmínkách a použitém oxidačním 

médiu. Ať už je syntézní plyn použit jako palivo pro výrobu elektrické energie nebo/a tepla, 

nebo je vstupní surovinou pro chemický průmysl, jeho následná úprava je nezbytná. Dehet a 

pevné částice způsobují korozi a zanášení částí strojů, a tím pádem jejich rychlé opotřebení. 

Pokud je syntézní plyn použit jako vstupní surovina pro chemický průmysl, je potřeba upravit 

poměr CO/H2. Tento poměr se liší v závislosti na požadavcích výroby – například pro výrobu 

metanolu je požadovaná hodnota poměru H2/CO rovna třem a v případě Fischer-Tropschovy 

syntézy je hodnota poměru rovna dvěma. Obrázek 2 naznačuje možnosti využití syntézního 

plynu z biomasy v chemickém průmyslu. Nejvýznamnější je přeměna metanolu na 

formaldehyd, který je surovinovým zdrojem pro řadu polymerů, které se využívají na výrobu 

hnojiv, papíru, překližek a mnoho jiných dalších produktů. Největší část se však spotřebuje na 

výrobu močovino-formaldehydových pryskyřic. Poměr vodíku a oxidu uhelnatého lze upravit 

pomocí reakce synplynu s vodní párou, při které vzniká H2 a CO2. Tato reakce je také 

nazývána jako reakce vodního plynu (Water Shift Gas Reaction) a je možné takto připravit i 

čistý vodík. Vzniklý oxid uhličitý je následně z plynu odstraněn pomocí fyzikální nebo 

chemické absorpce [36, 3, 6]. 

 

Obrázek 2 Možnosti využití synplynu v chemickém průmyslu (upraveno dle [28]) 

Katalytické zkapalňování neboli hydrolýza je proces, který může produkovat kvalitnější 

a energeticky hodnotnější produkty než ostatní termochemické procesy. Jde o proces přímého 

zkapalňování biomasy v přítomnosti katalyzátoru (NaOH) a vody. Podstatou hydrolýzy je 

tedy zahřátí vstupní suroviny na teplotu cca 300 – 350 °C při tlaku 12 – 20 MPa ve vodním 

prostředí. Výsledným produktem katalytického zkapalňování je bio-olej (organická kapalina) 

se sníženým obsahem kyslíku (kolem 10 %) a oproti syntéznímu plynu má vyšší energetický 

obsah. Dalším produktem je voda s rozpuštěnými organickými látkami. Katalytické 

zkapalňování napodobuje geologické procesy, při kterých vznikala fosilní paliva. V současné 
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době se tato technologie jeví velice slibně a v budoucnosti by mohla být významným 

prostředkem k získávání kapalných paliv [6, 2]. 

Pyrolýza je jednou z možností přeměny biomasy na energeticky využitelné kapalné, 

plynné a pevné produkty. Jde o redukční proces termochemické přeměny materiálu bez 

přístupu oxidačních médií. Výstupními produkty jsou pevné, kapalné a plynné látky v různém 

poměrném zastoupení. Výtěžnost jednotlivých produktů závisí na složení vstupního materiálu 

a na podmínkách reakčního procesu [37]. Podle podmínek rychlosti ohřevu můžeme pyrolýzu 

rozdělit následovně. 

 Rychlá pyrolýza 

- Hlavním produktem rychlé pyrolýzy jsou kapaliny (~75 %). 

- Konečná teplota procesu se pohybuje kolem 500 °C. Rychlost ohřevu je velmi vysoká, 

a to až 1000 °C/s. 

- Doba zdržení plynných produktů je velmi malá ~1 s. 

 Středně rychlá pyrolýza  

- Výtěžky produktů středně rychlé pyrolýzy jsou: 50 % kapaliny, 25 % pevné látky a 

25 % plyny. 

- Konečná teplota procesu se pohybuje kolem 400 - 500 °C a rychlost ohřevu je v 

rozmezí 1 – 1000 °C/s. 

- Doba zdržení plynných produktů je přibližně 10 – 30 s. 

 Pomalá pyrolýza – pražení 

- V tomto režimu jsou nejvyšší výtěžky dosahovány u pevných produktů – 77 %, plynné 

produkty tvoří 23 %, kapalné pak 0 – 5 %. 

- Rychlost ohřevu je v tomto případě nižší než 1 °C/s a doba zdržení je přibližně 30 

minut. Konečná teplota pražení je kolem 290 °C. 

 Pomalá pyrolýza – karbonizace  

- Distribuce produktů je v tomto případě rovnoměrná – 35 % pevný zbytek, 30 % 

kapalné a 35 % plynné látky. 
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- Konečná teplota karbonizace je 400 – 500 °C a rychlost ohřevu je nižší než 1 °C/s. 

Oproti předešlým procesům je doba zdržení řádově v hodinách až dnech [1]. 

Pyrolýzu lze také dělit podle konečné teploty na nízkoteplotní (< 500 °C), 

středněteplotní (500 – 800 °C) a vysokoteplotní (˃ 800 °C). Z předchozího rozdělení vyplývá, 

že karbonizace či pražení jsou v podstatě stejnými procesy jako pyrolýza, tedy redukční děje 

probíhající za nepřístupu kyslíku.  

Pyrolýza biomasy probíhá v několika krocích, které se váží s určitým teplotním 

rozmezím. V oblasti teplot do 200 °C probíhá sušení a dochází k tvorbě vodní páry 

odštěpením vody. V této fázi také dochází k depolymerizaci ligninu a hemicelulózy. Tyto děje 

jsou silně endotermické. Dále následuje oblast tzv. suché destilace, v rozmezí teplot 200 – 

500 °C, kdy nastává značné štěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních organických látek 

a přeměna makromolekulárních struktur na plynné a kapalné organické produkty a pevný 

uhlík. Posledním krokem, který při procesu pyrolýzy nastává, je tvorba plynu v oblasti teplot 

od 500 do 1200 °C. Výsledným produktem jsou stabilní plyny (H2, CO, CO2, CH4), které 

vznikají z kapalných i pevných produktů suché destilace [38, 1]. 
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3. UHLÍ 

Uhlí je fosilní palivo (kaustobiolit), které vzniklo z nekromasy vyšších rostlin. Je to v 

podstatě část sluneční energie, kterou naše planeta přijímala v dřívější době, uchovaná a 

využívaná v současnosti. Přibližně 90 % fosilní energie je uloženo v zásobách uhlí, zatímco 

na ostatní fosilní kapalná a plynná paliva připadá pouze 10 % [39]. 

Hlavními procesy vzniku uhlí jsou rašelinění s následným prouhelněním. Rašelinění je 

proces probíhající na povrchu nebo těsně pod povrchem, za omezeného přístupu kyslíku. Při 

prouhelňování došlo k postupnému růstu obsahu uhlíku, k dehydrataci a ochuzení obsahu 

prchavých látek, za snížení obsahu vodíku a kyslíku. Uhelná hmota, která prošla intenzivnější 

proměnou, se mění na grafit. V tomto procesu hrají nejdůležitější roli teplota a tlak, význam 

času je menší. Proto se může stát, že některá hnědá uhlí jsou geologicky starší než uhlí černé 

[40]. Původní biomasa, ze které uhlí vzniklo, byla postupně pokryta sedimenty díky pohybu 

litosférických desek. Rostlinný materiál prošel fyzikálními a chemickými změnami s 

následnou přeměnou na uhlí tak, jak jej známe dnes. Proces trval 400 mil. let a během něj se 

utvořilo široké spektrum různých typů uhlí v závislosti na jejich rozdílném stupni 

prouhelnění. Nejdříve byla rašelina přeměněna na lignit nebo hnědé uhlí. Za dalších mnoho 

milionů let se z hnědého uhlí vytvořilo černé uhlí. Pokud proces pokračoval, uhlí se stalo 

tvrdším a obsah uhlíku se zvyšoval a vytvořil se antracit [41, 42]. 

3.1 Charakteristika a dělení uhlí 

Chemická struktura uhlí je velmi složitá a také velmi proměnlivá. Přibližné složení uhlí 

můžeme vyjádřit jako C22H20O3. I když neznáme přesné strukturní složení uhlí, můžeme říci, 

že organická složka má velice složitou polyaromatickou makromolekulární povahu, která je 

tvořena polykondenzovanými benzenovými jádry a různými podíly makromolekul. 

Základním pojmem označujícím mikrokomponentu uhlí organického původu je macerál. 

Macerály dělíme do tří základních skupin podle jejich chemického složení a fyzikálních 

vlastností. U černého uhlí rozeznáváme skupinu vitrinitu, liptinitu a inertinitu. U hnědého uhlí 

pak huminit, inertinit a liptinit [43, 40]. 

Hnědé uhlí je geologicky mladší a kromě uhlíku obsahuje také velké množství příměsí, 

jako jsou popeloviny a síra. Hnědé uhlí je na rozdíl od uhlí černého méně kvalitní, a proto se 
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využívá pouze v energetickém průmyslu k výrobě tepla a elektřiny. Nejmladší hnědé uhlí se 

nazývá lignit [44, 45]. 

Černé uhlí obsahuje 72 až 92 % uhlíku. Je geologicky starší než uhlí hnědé a většinou 

bývá karbonského nebo permského stáří. Má černou barvu s matným nebo lesklým povrchem 

a jeví vyšší odraznost. Obsah prchavé hořlaviny je 42 až 10 % (prchavá hořlavina se vztahuje 

na suchý vzorek po odečtení popelovin). Z petrologického hlediska je určujícím parametrem 

stanovení světelné odraznosti vitrinitu pomocí mikroskopu. S rostoucí střední světelnou 

odrazností vitrinitu (RoV) roste stupeň prouhelnění. V následující tabulce 1 je uvedeno dělení 

černého uhlí podle české normy ČSN 44 1346 (1987). Pomocným kritériem při určování 

prouhelnění je obsah prchavé hořlaviny (V
daf

) [45]. 

Tabulka 1 Dělení černého uhlí podle české normy ČSN 44 1346 [51] 

TYP UHLÍ ZNAČKA RoV (%) Vdaf (%)

Pálavé D pod 0.65 nad 41

Plynové G 0.65 - 0.95 33 - 41

Žírné Ž 0.96 - 1.15 28 - 33

Koksové - žírné KŽ 1.16 - 1.30 24 - 28

Koksové I. Skupiny Ka 1.31 - 1.45 20 - 24

Koksové II. Skupiny Kb 1.46 - 1.85 14 - 20

Antracitové T 1.86 - 2.20 10 - 14

Antracit A nad 2.20 pod 10  

Mezi jednotlivými druhy uhlí jsou velmi značné rozdíly, ať už se jedná o obsah uhlíku 

(65 – 90 %), obsah vody (50 – 5 %), obsah popela, či přítomnost síry. Požadavky na kvalitu 

uhlí se liší v závislosti na jeho využití. Z technologického hlediska sledujeme parametry, jako 

jsou: obsah těkavých látek, spékavost, výhřevnost a koksovatelnost [40]. 

3.2 Využití uhlí 

Hnědé uhlí je díky svým horším vlastnostem, oproti černému uhlí, využíváno zejména v 

energetickém průmyslu k výrobě tepla a elektřiny. Spalováním uhlí je uvolňováno teplo, které 

ohřívá vodu. Vzniklá vodní pára je buď dále vedena k parní turbíně, kterou pohání při výrobě 

elektrické energie, nebo je využita pro vytápění či jiné technologické účely [46]. Další možné 

využití je jeho nízkoteplotní karbonizace, kdy je hnědé uhlí přepracováno na plynné, kapalné 

a pevné produkty, které lze dále využít v chemickém průmyslu [44]. Nízkoteplotní 

karbonizace probíhá při teplotách do 550 °C, kdy teplo potřebné k ohřevu je dodáváno 

horkými spalinami získanými hořením karbonizačního plynu. Hlavním produktem procesu je 
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polokoks s výtěžností 45 %. Výtěžnost kapalných složek je kolem 26 % a pyrolýzního plynu 

pak kolem 8 %. Pevný produkt – polokoks, je velmi porézní materiál tmavě hnědé až černé 

barvy, který je málo pevný a drobivý. Obsahuje kolem 65 % uhlíku a 25 – 30 % popelovin. 

Využíván je buď jako palivo či pro výrobu syntézních plynů. Dehty jsou pyrolýzní kapalné 

produkty, které se liší svou podstatou v závislosti na složení vstupního materiálu a zvolených 

procesních podmínkách. Pyrolýzní kapaliny jsou komplexní okysličené organické látky, které 

jsou z části rozpustné ve vodě, kyselinách a zásadách. Tyto heterocyklické sloučeniny 

obsahují ve své struktuře dusík, síru a kyslík. Analyzováno bylo více než 500 organických 

látek s největším zastoupením fenolů, toulenu, benzenu a jeho deriváty a xylenů. Využití 

pyrolýzních olejů je různé, lze jich využít např. jako alternativní paliva, alternativní pojiva či 

jako flotační činidla. Karbonizační plyn má malou výhřevnost a většinou je používán k 

ohřevu karbonizačních pecí [47, 40, 48].  

Černé uhlí je podle svých vlastností využíváno v energetickém průmyslu (palivo), 

chemickém průmyslu (uhelný dehet, svítiplyn), či jako surovina pro výrobu koksu. Koks je 

velice cennou surovinou v metalurgických procesech. Spolu s železnou rudou tvoří hlavní 

vsázku do vysokých pecí, kde plní funkci redukčního činidla a paliva [46]. 

3.2.1 Koksování a koksové vlastnosti uhlí 

Koksování uhlí je soubor procesů, které probíhají v předem nastaveném režimu za 

nepřístupu vzduchu. Uhlí, respektive směs několika druhů uhlí o zrnitosti < 3 mm je 

zahřívána na teplotu 1100 °C, kdy během ohřevu dochází k uvolňování prchavých látek z 

paliva a vzniká tuhý zbytek – koks. Celková doba koksování se pohybuje v rozmezí 14 – 32 

hodin v závislosti na velikosti komor a nastavených podmínkách. Během procesu dochází k 

celé řadě chemických a fyzikálně – chemických přeměn, které lze podle teploty rozdělit takto: 

 100 – 200 °C – uhlí se vysušuje a začínají se vyvíjet nízkomolekulární plyny (CO2, 

CO, H2O), zatím však neprobíhají žádné zásadní strukturní degradace, 

 250 – 300 °C – začíná rozklad uhelné hmoty, 

 350 – 450 °C – část uhlí přechází do plastického stavu (pozorujeme uvolňování 

dehtu), 

 450 – 490 °C – zde dochází k nejvýraznějšímu úbytku uhelné hmoty, končí plastický 

stav i hlavní odplynění a tvoří se polokoks, 
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 500 – 1100 °C – dokončuje se odplynění, zvyšuje se poměr C:H, koks se smršťuje a 

vzniká zralý koks (mění se geometrické rozměry kusů koksu). 

Některé druhy černého uhlí mají koksové vlastnosti, které se projevují jako změny 

uhelné hmoty při teplotách 350 – 450 °C. Při těchto teplotách uhlí nejprve měkne (plastický 

stav) a následně vytvoří tuhý spečený koks. Konečným výsledkem těchto změn je vznik 

kvalitativně nového druhu paliva. Koksovatelnost uhlí je dána stupněm prouhelnění a 

petrografickým složením. Uhlí, které dosahuje nejlepších koksových vlastností, má obsah 

prchavé hořlaviny 17 – 26 % a střední odraznost vitrinitu 1,2 – 1,8 %. Protože je koksové uhlí 

nejcennější a také většinou nejdražší, používají se pro výrobu koksů uhelné směsi ve 

vhodném poměru tak, aby splňovaly požadované parametry. Při volbě vhodné koksové směsi 

uhlí se sledují následující parametry: spékavost, plasticita, puchnutí, rozpínavost a smršťování 

[49, 40].  

Spékavost je schopnost uhlí spéci se v dostatečně pevný koksový zbytek. Část uhelné 

hmoty v průběhu karbonizace přechází do plastického stavu, přičemž smáčí jiné netající 

složky. Spékavost uhlí tedy vyjadřuje schopnost vázat v plastickém stavu inertní látku. 

Puchnutí charakterizuje zvětšování objemu uhlí v průběhu plastického stavu, které je 

způsobeno vyvíjejícími se plyny, kterým plastická hmota klade odpor. Stanovení indexu 

puchnutí se provádí podle normy ČSN ISO 501. Plasticita uhlí je schopnost uhlí přecházet při 

jeho zahřívání do plastického stavu. K tomuto ději dochází v rozmezí teplot 320 – 450 °C, 

kdy uhlí nejprve měkne (počátek plasticity), poté dosahuje nejvyšší plasticity a nakonec 

dochází k jeho přechodu z plastického stavu do stádia polokoksu. Teplotní rozmezí se liší u 

jednotlivých druhů uhlí [50]. Pro stanovení plasticity se používá Gieselerova zkouška. Tato 

metoda je založena na měření změn odporu měknoucí a tekuté vrstvy uhlí při pohybu 

míchadla umístěného v ohřívaném uhelném vzorku. Jedná se tedy o stanovení viskozity uhlí v 

plastickém stavu. Výslednými hodnotami jsou pak:  

- Teplota počátku plasticity (t1) 

- Teplota maxima plasticity (tmax) 

- Index maxima plasticity (Fmax) 

- Teplota konce plasticity (t3)   
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Index maxima plasticity (ddpm – dial division per minute) vyjadřuje počet dílků 

kruhové stupnice, které urazí míchadlo za jednu minutu. Rozsah plasticity a maximální 

tekutost jsou hlavními faktory, které stanovují vhodnost dané směsi ke koksování [51, 52]. 
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4. TERMICKÉ PROCESY 

Termické procesy lze definovat jako působení na danou látku takovou teplotou, která 

přesahuje mez její chemické stability. Zásadními parametry jsou konečná teplota a reakční 

prostředí. Z hlediska reakčního prostředí rozlišujeme: 

a) Oxidační procesy 

Oxidační procesy probíhají v přítomnosti kyslíku, jehož obsah v reakčním prostoru je 

stechiometrický nebo vyšší vzhledem k obsahu hořlavých látek. Dochází zde k exotermní 

chemické reakci mezi palivem a oxidantem za uvolňování tepla.  

b) Redukční procesy 

Redukční procesy, na rozdíl od oxidačních, probíhají za nulového nebo 

podstechiometrického obsahu kyslíku v reakčním prostoru. Dochází zde k endotermním 

reakcím, při nichž je teplo spotřebováno na přeměnu vstupního materiálu. Mezi tyto procesy 

řadíme pyrolýzu a zplyňování. 

4.1 Pyrolýza 

Pyrolýza, jak již bylo zmíněno (viz kapitola 2.2.3), je proces, ve kterém je surovina 

rozkládána bez přístupu oxidačních médií při takových teplotách, kdy dochází k překročení 

meze její chemické stability. Je to tedy redukční proces vedoucí k pevným, kapalným a 

plynným produktům, které lze dále využít. Pyrolýza je jednou z možností termochemických 

přeměn rozličných surovin, vedoucí k jejich dalšímu uplatnění v energetickém, chemickém, či 

jiném průmyslu. Pyrolýza je zároveň velký komplex procesů skládající se z mnoha reakcí, 

který může být ovlivněn mnoha faktory. Proto je potřeba co možná nejlépe zmapovat a 

pochopit celý proces [29, 53, 37].  

4.1.1 Pyrolýza biomasy 

V průběhu termochemického procesu je dodáváno teplo pro štěpení vstupní suroviny na 

požadované produkty. Efektivnost termochemické přeměny záleží na mnoha faktorech, jako 

jsou vlastnosti vstupního materiálu, konstrukční parametry zařízení a v neposlední řadě 

reakční podmínky. Biomasa obsahuje různé poměrné zastoupení ligninu, celulózy a 

hemicelulózy. Struktura a délka řetězců základních složek a jejich vzájemné propojení se liší, 

což se projevuje i na průběhu tepelné degradace a výsledných produktech. Proto je velice 
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důležité porozumět, jaký vliv mají hlavní složky biomasy při pyrolýzním procesu [25]. 

Pyrolýza biomasy probíhá systémem velkého počtu paralelních a následných reakcí, které 

jsou na sobě vzájemně závislé. Reakce lze rozdělit na primární a sekundární [5]. Při 

termickém rozkladu biomasy dochází k uvolňování těkavých látek, které zahrnují dehet a 

permanentní plyny, a také se začíná tvořit pevný uhlík. Tyto reakce nazýváme primární a 

probíhají při teplotách < 500 ºC. Dále následují sekundární reakce, kdy z těkavých látek 

(dehtu) vznikají sekundární plynné a pevné produkty, při teplotách nad 500 ºC. Primární a 

sekundární reakce mohou probíhat současně na odlišných místech částic suroviny [39, 54, 

55]. 

Hlavní složky biomasy, hemicelulóza, celulóza a lignin mají zásadní vliv na tvorbu 

pyrolýzních produktů [56]. Zatímco celulóza je hlavním prekurzorem kapalných produktů, 

lignin a hemicelulóza jsou prekurzory tvorby zejména pevného produktu.  Při pyrolýze 

celulózy nastává nejprve její depolymerizace za tvorby levoglukozanu, a to v rozmezí teplot 

od 120 do 350 ºC. Při dalším zvýšení teploty, do 500 ºC, se levoglukozan mění na plyny a 

těkavé dehty. Při termické degradaci hemicelulózy za nepřístupu kyslíku dochází nejprve k 

odbourání dlouhých řetězců a dále je hemicelulóza rozkládána na monosacharidy a těkavé 

látky, kapalnými produkty hemicelulózy jsou zejména kyselina octová a kyselina mravenčí 

[57, 26, 58, 55]. Lignin je hlavním prekurzorem pevných produktů a jeho pyrolýzou vznikají 

substituované fenoly přes štěpení éterických vazeb a vazeb C-C. Kompozice pevného 

produktu je pak velmi podobná právě ligninu [5, 57 ,59]. 

Anorganická složka biomasy hraje také určitou roli při tvorbě pyrolýzních produktů. V 

mnoha studiích je popisován vliv různých minerálních látek na pyrolýzu biomasy [60, 5]. V 

pyrolýzním procesu se uplatňují katalytické prvky, jako jsou např. Na, K, Mg, Ca, Zn, Cu, Fe. 

Některé prvky vykazují negativní vliv na produkci kapalných látek (kovy alkalických zemin) 

a některé naopak produkci kapalných látek podporují (Al, Cr, Fe). Rychlost pyrolýzy, výnos 

kapalných produktů, počáteční teplota degradace, to vše ovlivňuje přítomnost minerálních 

látek [60, 5]. 

4.1.2 Kopyrolýza biomasy a uhlí 

Společná pyrolýza biomasy a uhlí je předmětem mnoha studií. Hlavním cílem výzkumů 

je studium možné interakce těchto surovin a jejich vzájemné ovlivnění ve výnosech produktů. 

Doposud však nejsou názory na tuto problematiku jednotné. 
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Možné zpracování směsi biomasy a uhlí v již existujících uhelných zařízeních je velice 

slibnou technologickou možností, jak efektivně využít dostupný obnovitelný zdroj – biomasu. 

Společné zpracování biomasy a uhlí může pomoci redukovat emise oxidu uhličitého, stejně 

jako dalších polutantů (SOx, NOx). Zároveň toto řešení nevyžaduje značné investice do 

výstavby nových jednotek a také zabraňuje možným obavám souvisejících s kontinuální 

dodávkou vstupní suroviny se stálým složením. Jak jsem již naznačila, dosavadní studie se liší 

ve svých názorech na přítomnost synergetického efektu a možnost ovlivnění výnosu produktů 

při kopyrolýze biomasy a uhlí. Ve většině případů se vědecké studie shodují na nepřítomnosti 

synergetického efektu, což znamená, že se uhlí a biomasa rozkládají samostatně a nezávisle 

na sobě [7, 10, 8, 61, 62]. Tyto poznatky jsou v souladu s charakteristickým chováním 

jednotlivých surovin při pyrolýze. Biomasa se rozkládá v rozmezí teplot 200 – 400 ºC, 

zatímco uhlí se rozkládá v intervalu 400 – 900 ºC. Samozřejmě teplotní intervaly degradace 

těchto materiálů závisí na jejich složení, u uhlí na stupni prouhelnění a obsahu organických 

složek. Pokud tedy nedochází k ovlivňování paliv během jejich společné pyrolýzy, lze na 

základě vstupních parametrů jednotlivých surovin predikovat množství a složení výsledných 

produktů. Některé vědecké studie však naznačují, že je zde určitý synergický efekt při 

sekundárních reakcích, který se projevuje ve vyšším výnosu těkavých látek [9, 63, 64, 65]. 

Důležitou roli zde hrají anorganické prvky (Ca, K). Je tedy nezbytné se problematikou dále 

zabývat. 

4.2 Produkty pyrolýzy 

Jak již bylo zmíněno, pyrolýza je štěpení makromolekul na menší molekuly a její 

produkty jsou plynné, kapalné a pevné látky. Výnosy se podstatně liší v závislosti na 

procesních podmínkách a vstupní surovině. Faktorů, ovlivňujících kvalitu a množství 

vzniklých pyrolýzních produktů, je mnoho, a proto je potřeba přesného nastavení procesu v 

souvislosti s požadovaným produktem.  

Plynné produkty, jejichž maximální výtěžky jsou dosahovány při vyšších teplotách 

pyrolýzy, tvoří převážně CO2, CO a nižší množství CH4, H2 a ostatních lehkých uhlovodíků 

(CxHy). Do teploty cca 500 ºC probíhají primární reakce a plyny (zejména CO2, CO) vznikají 

důsledkem degradace chemické struktury vstupní suroviny. Intenzivnější tvorba plynů nastává 

při teplotách nad 500 ºC a jejich množství je značně závislé na teplotě a době zdržení 

těkavých látek. Vlivem sekundárních reakcí primárních produktů vznikají především oxid 
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uhelnatý, metan a lehké uhlovodíky. Sekundárné reakce lze rozdělit do dvou skupin. První 

skupinou jsou štěpné reakce pyrolýzních kapalin a druhou skupinou je kondenzace oxidu 

uhelnatého a uhlíku vodní parou za vzniku oxidu uhličitého a vodíku [5]. Výnos plynných 

produktů lze kromě konečné teploty ovlivnit i volbou vstupní suroviny. Pokud vstupní 

surovina obsahuje vyšší poměr C:O, pak výnos CO2 a CxHy bude nižší [54]. 

Kapalné produkty, označované jako dehty jsou tmavě hnědé až černé, husté kapaliny s 

ostrým charakteristickým zápachem. Dehet je směsí několika set organických látek a jeho 

složení je závislé na vstupní surovině. Výhřevnost kapalného produktu je kolem 17 MJ/kg. V 

případě biomasy tyto kapalné produkty obsahují velké množství kyslíkatých sloučenin a až 20 

% vody [5, 66]. V tabulce 2 jsou uvedeny některé vlastnosti kapalných produktů získaných 

pyrolýzou dřevní biomasy. Kapalné produkty tvoří dvě složky – ve vodě rozpustný a 

nerozpustný dehet. Prekurzory jednotlivých složek jsou hemicelulóza, pro dehet ve vodě 

rozpustný, a celulóza pro dehet nerozpustný [5, 16]. Pyrolýzní kapaliny lze mísit s polárními 

rozpouštědly, jako jsou metanol, aceton, apod., avšak zcela nemísitelné jsou s ropnými 

deriváty. Také jsou to látky nestabilní, které velmi rychle mění své vlastnosti. Hlavní složkou 

jsou homologní fenolické sloučeniny. Jelikož složení dehtu je velice podobné mateřskému 

palivu, můžeme usuzovat, že při termickém rozkladu dochází ke štěpení velkých molekul na 

malé molekuly bez významných změn chemické struktury. Nicméně obsah kyslíku v dehtu 

mírně klesá s rostoucí teplotou, zatímco obsah uhlíku a vodíku mírně roste. Obohacování 

dehtu o méně okysličené a pravděpodobně stabilnější složky je důsledkem sekundárních 

reakcí, které probíhají při vyšších teplotách. Tento děj lze také nazývat jako obohacování 

dehtu o aromatické složky [54, 66]. Stejně jako u plynných produktů je složení dehtů značné 

závislé na konstrukčních parametrech reaktoru, pyrolýzním režimu a vstupní surovině. 

Nejvyšší výnosy poskytuje rychlá středněteplotní pyrolýza s následným rychlým zchlazením. 

Rychlé chlazení je velmi důležité, protože zabraňuje dalšímu štěpení nebo sekundárním 

reakcím, které vedou ke vzniku plynných produktů [3]. Maximálních výtěžků kapalných 

produktů je dosahováno v rozmezí teplot 480 – 520 °C [66]. 
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Tabulka 2 Vlastnosti pyrolýzních kapalných produktů (upraveno dle [66]) 

Obsah vlhkosti 25%

pH 2,5

Relativní hustota 1,2

Uhlík 56%

Vodík 6%

Kyslík 38%

Dusík 0 - 0,1 %

Viskozita (dynamická) 40 - 100 mpa.s

Pevné látky 0,10%

Spalné teplo 17 MJ/kg

Vlastnosti pyrolýzních kapalných produktů dřevní biomasy

 

Pevný pyrolýzní produkt, označovaný také jako uhlík, char, pyrolýzní koks, je pevný 

zbytek, který se skládá z organického materiálu (hlavně uhlíku) a popela. Složení pyrolýzního 

uhlíku se pohybuje zhruba mezi jeho mateřským palivem a grafitem a je silně závislé na 

pyrolýzních podmínkách procesu. S růstem teploty se obsah C zvyšuje a nad 800 ºC tvoří jeho 

podíl 85 – 95 % hmotnosti pyrolýzního uhlíku (vztaženo na suchý vzorek po odečtení 

popelovin) [54]. Obsah kyslíku a vodíku se v pevném pyrolýzním zbytku snižuje, k čemuž 

dochází převážně do teploty 600 ºC. To odpovídá primárním pyrolýzním reakcím, ke kterým 

zde dochází [67].   

4.2.1 Vliv procesních podmínek na výtěžnost pevných produktů 

Procesní podmínky mají velký vliv na výtěžnost pevných produktů. Proto je vedle 

správné volby vstupní suroviny potřeba i vhodného nastavení samotného pyrolýzního 

procesu. Velikost částic vstupní suroviny má velký vliv na rychlost ohřevu, což významně 

ovlivňuje sušení, primární pyrolýzu a také, do jaké míry se tyto procesy vzájemně překrývají. 

Vzhledem k zanedbatelnému vnějšímu a vnitřnímu odporu přenosu tepla pro jemné částice je 

rychlost ohřevu takovýchto materiálů jednotná, což umožňuje rovnoměrné sušení a primární 

pyrolýzu rychle a plynule v celé vsázce. Díky menší velikosti částic je možno omezit 

sekundární reakce, při kterých dochází mimo jiné k rozkladu kapalných produktů na plynné a 

pevné látky. Také složení těkavých látek je do značné míry ovlivněno sekundárními reakcemi, 

a tudíž velikostí částic vstupního materiálu. Větší velikostní frakce tedy vedou k vyšším 

výnosům pevných produktů díky sekundárním reakcím. Rozdíly ve výnosech jednotlivých 

produktů vzhledem k velikosti částic jsou významnější u rychlé pyrolýzy [54, 67]. 
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Dalším důležitým parametrem je rychlost ohřevu. Vyšší rychlost ohřevu upřednostňuje 

vznik kapalných produktů na úkor uhlíku. Proto, je-li cílem pyrolýzy získání pevných látek, je 

nutné zvolit pomalý ohřev. Pomalá rychlost ohřevu umožňuje prodloužit dobu zdržení 

těkavých látek uvnitř částic, kde tyto látky repolymerizují. Tyto sekundární reakce zvyšují 

výnos pevných produktů. Množství paliva má také vliv na rozsah sekundárních reakcí a 

výtěžnost uhlíku. Při větším množství vsázky a delší době zdržení dochází ke katalytickému 

krakování dehtu na pyrolytickém uhlíku [54]. Je tedy zřejmé, že během pyrolýzy dochází k 

sekundárním reakcím a konverze nově vzniklých těkavých látek může být ovlivněna různými 

způsoby [54, 67].   

Konečná teplota pyrolýzního procesu ovlivňuje nejen množství získaných produktů, ale 

i jejich vlastnosti. S rostoucí teplotou stoupá stupeň prouhelnění, ale zároveň se zvyšuje i 

množství popela. Bylo zjištěno, že se zvyšující se teplotou (500 – 900 ºC) se postupně snižuje 

výtěžek pevného produktu z 33 na 24 %. Tento pokles je způsoben uvolněním uhlíku, vodíku 

a kyslíku z přeskupování aromatických kruhů. S rostoucí teplotou se zvyšuje obsah 

kondenzovaných aromatických uhlovodíků v pevných produktech. Vyšší teplota také 

ovlivňuje velikost pórů, což je zapříčiněno polymerizačními reakcemi vzniklých 

meziproduktů. Čím vyšší je konečná teplota pyrolýzního procesu, tím větší je objem 

mikropórů. Nejvyšších výtěžků pevných produktů je dosahováno kolem 300 °C, kdy výsledný 

produkt obsahuje nejnižší množství popela, ale stupeň prouhelnění je nízký [59, 68, 67]. 

4.2.2 Charakterizace pevných produktů 

Rozdíl mezi surovou biomasou a pyrolytickým uhlíkem je zejména v měrném povrchu, 

porozitě, struktuře pórů a fyzikálně-chemických vlastnostech, jako je elementární složení, 

obsah popela a uhlíku, který je u pevného produktu vyšší než u surové biomasy. Mezi hlavní 

fyzikální vlastnosti pyrolýzního uhlíku patří jeho elektrická vodivost, měrný povrch a různá 

hustota, která závisí na vstupní surovině a konečné teplotě procesu. Obecně lze říci, že každá 

částice uhlíku se skládá ze dvou hlavních strukturních frakcí: uspořádaná soustava podobná 

grafitu a náhodná struktura amorfní aromatické povahy. Složení pyrolýzního uhlíku je vysoce 

heterogenní, obsahující stabilní i labilní složky. Uhlík, těkavé látky, minerální látky (popel) a 

vlhkost jsou obecně považovány za hlavní komponenty. Jejich relativní zastoupení určuje 

chemické a fyzikální vlastnosti a funkci uhlíku jako celku, určující vhodnost jeho následného 

využití [69, 70, 71]. Například hrubozrnný a odolný uhlík je pyrolýzním produktem dřevní 
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biomasy, zatímco jemnozrnný a křehčí uhlík je charakteristický pro posklizňové zbytky 

úrody. Obsah popela je závislý na vstupní surovině a obecně lze říci, že dendromasa obsahuje 

méně popela než například sláma, obilné slupky, apod. Hodnota pH pyrolýzního uhlíku je ˃ 7, 

přičemž původ nemá na tuto hodnotu velký vliv [71]. 

Vysoká reaktivita pyrolýzního uhlíku s organickými i anorganickými složkami, 

vyskytujícími se v jeho okolí, je dána jeho heterogenní chemickou stavbou. Štěpením a 

přeskupováním chemických vazeb v průběhu pyrolýzního procesu dává vzniknout řadě 

funkčních skupin – hydroxylová skupina -OH, aminoskupina -NH2, ketony -OR, estery 

-(C=O)OR, nitroskupina -NO2, aldehydy -(C=O)H, karboxylová skupina -(C=O)OH. Některé 

z těchto skupin jsou donory elektronů a některé jsou jejich akceptory, což rozhoduje o 

vlastnostech daného uhlíku – zda bude hydrofilní či hydrofobní, nebo zda bude reagovat 

kysele či zásaditě [69].     

Výběr vstupního materiálu a volba procesních podmínek určují fyzikální a chemické 

vlastnosti pyrolýzního uhlíku. Z mnoha studií pak vyplývá, že s rostoucím obsahem celulózy 

v biomase klesá výtěžnost pevného produktu. Hlavním prekurzorem uhlíku je tedy lignin a 

částečně i hemicelulóza, jak je již zmíněno v kapitole 4.1.1. Na strukturu uhlíku má také 

značný vliv i obsah vodíku a kyslíku v mateřské surovině. Pokud má organický materiál 

vysoký obsah čistého vodíku, je náchylný ke grafitizaci (pozn. uspořádaná struktura podobná 

grafitu). Naopak nízký obsah vodíku a vysoký podíl látek bohatých na kyslík upřednostňuje 

vznik negrafitizujícího uhlíku, tedy uhlíku s neuspořádanou strukturou [69, 59, 67]. Také 

obsah těkavých látek v biomase značně ovlivňuje jeho chemickou strukturu. Proto pyrolýzou 

různých druhů biomasy se značně odlišným obsahem těkavých látek získáme pevné produkty 

s různou chemickou strukturou [69]. 

4.3 Úprava a aplikace pevných pyrolýzních produktů 

Pyrolýzní uhlík je komplexní materiál sestávající především z anorganického uhlíku a 

těkavých uhlovodíků, který může být využit jako pevné palivo, adsorbent, nebo jej lze 

aplikovat do půdy. Další možností je jeho využití při výrobě koksu [59, 72, 17, 13]. Uhlík po 

pyrolýzním procesu stále obsahuje vysoké množství kyslíkatých sloučenin a značné množství 

dehtu, které je usazeno v jeho porézní struktuře, proto je pro jeho další využití, zejména jako 

sorbentu, nutno použít dalších úprav [16]. 
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Biouhel je název pro zuhelnatělou biomasu označující uhlíkatý materiál produkovaný za 

účelem jeho aplikace do půdy. Je to drobnozrnný materiál, který vzniká pomalou pyrolýzou 

biomasy. Biouhel má téměř stejný obsah živin jako původní biomasa (fosfor, alkálie), až na 

nižší obsah dusíku. Jeho schopnost vázat uhlík v půdě po dobu stovek až tisíců let z něj činí 

potencionální prostředek pro zpomalení globálního oteplování. Jeho hlavní využití však 

spočívá v jeho schopnostech zlepšovat kvalitu půd a zvyšovat tak zemědělskou produkci. 

Biouhel může snižovat půdní kyselost, snižovat půdní emise skleníkových plynů, zabraňovat 

vyplavování živin, tím pádem snížit spotřebu hnojiv a v neposlední řadě může snížit 

požadavky na zavlažování díky zlepšení retenční schopnosti půdy [73]. Na druhou stranu však 

může být zdrojem různých kontaminantů (např. těžké kovy, PAU, dioxiny), a protože je jeho 

pH spíše zásadité, nelze jej aplikovat všude [71]. Některé účinky, jako například hydrofobnost 

půdy, zhutnění půdy, efekt na cyklus dusíku, atd., však zatím nejsou známy a je zapotřebí 

dalších studií [71]. 

Další možnou aplikací pyrolýzního uhlíku je jeho využití při výrobě železa a koksu, za 

účelem snížení emisí oxidu uhličitého. Tohoto lze dosáhnout dvěma způsoby: 

 První možností je využití pyrolýzního uhlíku jako paliva ve vysokých pecích. 

 Druhou možností je pak jeho přidání do uhelných směsí určených pro výrobu koksu 

[72, 13, 14]. 

Přídavkem malého množství biomasy nebo jejích produktů získáme „Biokoks“. 

Hlavním benefitem biokoksu je snižování množství emisí CO2, respektive při jeho zplyňování 

ve vysokých pecích část uvolněného oxidu uhličitého pochází z biomasy, která je CO2 

neutrální. Další výhodou jsou samozřejmě ekonomické aspekty, protože náhražkou části 

drahého koksového uhlí biomasou lze snížit náklady na produkci koksu. Bylo provedeno 

několik experimentů, které zjišťovaly chování a vlastnosti koksových uhlí s přídavkem 

biomasy a jejích pyrolýzních produktů [72, 12, 13, 14, 74]. Všechny dosavadní studie 

potvrzují, že přídavek biomasy, či jejích pyrolýzních produktů, zachovává či zhoršuje 

vlastnosti koksových směsí. Do jaké míry jsou určité vlastnosti ovlivněny, závisí na mnoha 

faktorech, jako jsou např. velikost částic, množství přídavku, vlastnosti biomasy, vlastnosti 

uhlí, atd. Můžeme však zatím říci, že nejlepších výsledků je dosahováno přídavkem právě 

pevného zbytku získaného pyrolýzou biomasy. Je však zapotřebí dalších studií v této oblasti.  
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Využití pevných pyrolýzních produktů jako sorbentů je další možnost, jak získat 

levnější náhradu za komerčně užívané materiály. Stejně jako u předchozích aplikací, tak i tady 

jsou vlastnosti získaného sorbentu závislé na druhu použité biomasy a na procesních 

podmínkách, zejména pak na konečné teplotě, rychlosti ohřevu a na způsobu aktivace. Volba 

těchto parametrů pak velice úzce souvisí s následným využitím [75, 76, 77, 78]. V této oblasti 

je dosahováno velmi dobrých výsledků, např. při odstraňování mědi z vodných roztoků 

pomocí adsorpce na kaštanové skořápky nebo při odstraňování šestimocného chromu z 

vodných roztoků na olejnatá semena z řečíku terebintového [79, 80]. 

4.3.1 Aktivace 

Aktivace je proces, kterým se k původním pórům přítomným v pevném zbytku po 

pyrolýze vytvoří další póry s požadovanou distribucí velikostí. Aktivací uhlíku různými 

aktivačními činidly, respektive způsoby, lze za předpokladu použití jedné uhlíkaté suroviny, 

připravit aktivní uhlík různých adsorpčních vlastností. Zejména můžeme měnit do jisté míry 

velikosti pórů, podle kterých má pak aktivovaný uhlíkatý zbytek specifické selektivní 

vlastnosti, které se následně projevují při adsorpci par a plynů různého složení a různé 

koncentrace. Měrný povrch a objem vzniklých pórů jsou tedy závislé na době a způsobu 

aktivace. Póry můžeme podle velikosti rozdělit na makropóry, mezopóry a mikropóry [81]. 

Aktivace uhlíkatých materiálů může být realizována dvěma způsoby, a to buď fyzikální, 

nebo chemickou cestou. Fyzikální, nebo-li termická aktivace, spočívá v upravení suroviny na 

požadovanou zrnitost, vysušení a následné pyrolýze při teplotách 400 – 600 °C. 

Poloproduktem je pyrolýzní uhlík, který má poměrně malý vnitřní povrch. Aktivace se 

provádí za teplot 800 – 1000 °C vodní parou, oxidem uhličitým nebo spalinami. Zplyněním 

části uhlíkatého materiálu reakcí s aktivačním médiem dosáhneme velkého vnitřního povrchu. 

V této reakci přednostně reaguje amorfní uhlík. Termickou aktivaci je třeba provádět v 

kineticky řízeném režimu, který se nachází přibližně pod teplotou 900 °C. Proto se termická 

aktivace zpravidla provádí za teplot 750 – 900 °C [82].  

Chemická aktivace je na rozdíl od fyzikální založena na účinku anorganického 

aktivačního činidla, které silně potlačuje vznik dehtovitých látek. Po rozdrcení na 

požadovanou zrnitost se surovina smíchá s aktivačním činidlem (např. chlorid zinečnatý, 

kyselina fosforečná, kyselina sírová, sulfid draselný, uhličitan draselný, aj.). Po určité době 

působení činidla se vsázka pyrolyzuje při teplotách 500 – 900 °C. Po ukončení pyrolýzy se 
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materiál zchladí a promyje vodou, popřípadě kyselinou – tím se odstraní aktivační činidlo a 

nakonec vysuší. Chemická aktivace má oproti fyzikální hned několik výhod. Za prvé, je 

provedena v jediném kroku spolu s karbonizací. Teplota, při které je materiál aktivován, je 

nižší než při fyzikální aktivaci. Chemická aktivace je většinou prováděna při teplotách 500 – 

800 °C. Dalšími výhodami jsou nízká spotřeba energie a nízké provozní náklady, vyšší výnos 

uhlíku, větší měrný povrch a lepší pórovitá struktura ve srovnání s fyzikální aktivací. 

Chemickou aktivaci lze úspěšně provádět užitím různých chemických činidel, jako například: 

HCl, H3PO4, ZnCl2, H2SO4, KOH, NaOH, Na2CO3, K2CO3, atd. [83, 21, 81, 59]. 

4.4 Adsorpce 

Adsorpce je jev, při kterém dochází k zachycování plynných či kapalných částic tuhou 

fází účinkem mezipovrchových přitažlivých sil. Tuhá fáze se nazývá adsorbent, složka plynné 

nebo kapalné fáze, která je adsorbována, se nazývá adsorbát. Při adsorpci jsou látky 

zachycovány pouze povrchem tuhé fáze, částice látky nepronikají do mřížky adsorbentu a 

nemění podstatně jeho objem – zůstávají pouze ve fázovém rozhraní (mezifázi). Adsorpci 

dělíme na fyzikální a chemickou (chemisorpci) [84]. Průběh adsorpce je charakterizován 

adsorpční rovnováhou, která určuje maximální množství látky, které je za daných podmínek 

(teplota, tlak) možné adsorbovat, a kinetikou adsorpce, která určuje rychlost tohoto děje. 

Adsorpční rovnováha je popsána funkční závislostí naadsorbovaného množství látky na 

koncentraci. Podle toho, zda proces probíhá za konstantní teploty nebo tlaku, používáme k 

jeho vyjádření izotermy nebo izobary. Častěji se používají adsorpční izotermy [85, 81].  

Desorpce je pak opačný proces, kdy dochází k uvolňování adsorbovaných molekul z 

povrchu pevné látky zpět do mobilní fáze. Desorpci dané látky lze dosáhnout například 

zvýšením teploty adsorbentu, snížením parciálního tlaku v okolním prostředí nebo pomocí 

proudu neutrálního plynu [86]. 

Fyzikální adsorpce způsobují slabé elektrostatické síly, převážně Van der Waalsovy 

přitažlivé síly, které se uplatňují hlavně při nízkých teplotách. Protože jsou síly relativně slabé 

a nespecifické, adsorpce není omezena pouze na jedinou vrstvu molekul a může tvořit i více 

vrstev, v takovém případě hovoříme o multivrstvé adsorpci. K fyzisorpci tedy dochází, je-li 

vazební energie adsorbované molekuly menší než přibližně 50 kJ/mol, kdy vzniká „fyzikální 

vazba“ mezi molekulou plynu a povrchem vzorku. Adsorpční tepla jsou relativně malá a 

srovnatelná s kondenzačními teply adsorbujících se látek. Při fyzikální adsorpci zůstávají 



Ing. Nikola Smatanová: Tepelné zpracování biomasy a uhlí s následným využitím 

pevných produktů 

2013  29 

adsorbované látky chemicky nezměněny. Adsorpční kapacita sorbentu je určována spíše 

povrchem adsorbentu. Fyzikální adsorpce je reverzibilní děj, kterého lze dosáhnout například 

změnou tlaku nebo teploty. Tímto způsobem lze provést i desorpci plynu [81, 87]. 

Adsorpce závisí na relativním tlaku p/p0 při konstantní teplotě. Relativní tlak je dán 

poměrem rovnovážného tlaku a saturačního (maximálního) tlaku adsorpčního plynu. Při 

zjišťování velikosti povrchu a jeho vlastností je jako adsorpční plyn nejčastěji používán dusík 

(v případě mikroporézního povrchu je vhodnější použít oxid uhličitý). Jak již bylo zmíněno, 

při fyzisorpci může být adsorbát adsorbován v několika vrstvách. Nejdříve molekuly 

obklopují povrch sorbentu a zaujímají formu tenké vrstvy – monovrstvy, která při určitém 

počtu molekul pokrývá celý povrch vzorku. Při další adsorpci dochází k postupnému 

hromadění dalších vrstev, tzv. multivrstva. K vytvoření monovrstvy molekul adsorbované 

látky na povrchu adsorbentu dochází zpravidla při relativním tlaku p/p0 = 0,1 – 0,3. Při 

vyšším tlaku se začne tvořit multivrstva. Je však potřeba říci, že každá další vrstva vzniká 

ještě dříve, než je dokončena adsorpce vrstvy předchozí [87, 84]. 

Chemisorpce je většinou děj nevratný, protože dochází k chemickým vazbám mezi 

adsorbovanými látkami a povrchem tak, že se mění jejich chemická struktura. Molekuly 

adsorbované látky jsou vázány prostřednictvím kovalentních vazeb s délkou přibližně 3 Å. 

Vzniklá kovalentní vazba je silná a vzniká překrytím elektronových orbitalů. Jednou 

vytvořená vrstva tudíž zůstává alespoň z části zachována i po vyčerpání dané látky ze 

soustavy. Adsorpční tepla jsou na rozdíl od fyzisorpce podstatně vyšší a mohou dosahovat 

hodnot až cca 420 kJ/mol. Velikost adsorpčního tepla se mění s rozsahem sorpce. 

Chemisorpce se uplatňuje většinou při vyšších teplotách. K chemické adsorpci dochází, je-li 

vazební energie adsorbované molekuly větší než přibližně 50 kJ/mol, a zároveň menší než 

800 kJ/mol. Na rozdíl od fyzisorpce, chemisorpci ovlivňuje vznik silných chemických vazeb 

mezi adsorpčními molekulami a chemicky aktivními místy, čehož se využívá při zjišťování 

jejich množství u daného sorbentu. Povrchově aktivní místa jsou centrem chemických a 

katalytických reakcí. Chemická adsorpce se užívá zejména pro měření plochy povrchu kovů 

[81, 85, 87]. 

4.4.1 Sorbenty 

Každá pevná látka má určité texturní parametry, které charakterizují tvarové vlastnosti 

jejích částic (velikost povrchu, tvar a rozměr pórů, apod.). Tyto parametry pak rozhodují o 
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výsledném chování látky a jejím dalším uplatnění. Sorbenty jsou takové materiály, které mají 

vysokou sorpční schopnost kapalných látek či plynů, která je dána vysoce rozvinutou texturou 

[88]. Vyznačují se vysokým vnitřním povrchem (300 – 3000 m
2
/g), určitým objemem pórů a 

dobrou tepelnou vodivostí. Nacházejí široké uplatnění v různých procesech jako např.: 

filtrace, čištění, odstraňování pachů, apod. Stejně tak se užívají jako katalyzátory, nosiče 

různých látek, apod. Jako sorbenty jsou využívány různé materiály, jako jsou např. silikagel, 

zeolity, granulovaná pryž, sorbenty na bázi grafitu a uhlíkaté adsorpční materiály (aktivní 

koks, aktivní uhlí, uhlíkatá molekulová síta) [86, 89, 90]. Uhlíkaté sorbenty lze rozdělit podle 

různých kritérií, např.: 

 Dělení podle zrnitosti 

- Hrubozrnné sorbenty - od 100 μm do 1cm 

- Jemnozrnné (práškové) sorbenty – od 1 μm do 100 μm 

- Koloidní sorbenty -  <1 μm 

- Vlákna, pelety, kulové útvary, apod. 

 Dělení podle velikosti pórů 

- Mikroporézní  - <2 nm 

- Mezoporézní - 2 – 50 nm 

- Makroporézní - ˃50 nm 

 Dělení podle způsobu aktivace 

- Sorbenty aktivované fyzikálně (H2O pára, CO2) 

- Sorbenty aktivované chemicky (KOH, K2CO3) 

Výběr vhodného sorbentu je založen na jeho specifických vlastnostech, které určujeme 

z adsorpční izotermy adsorbované látky. Adsorpční izotermy pak lze vypočítat pomocí 

teoreticky odvozených vztahů, avšak úplný teoretický výpočet pouze z vlastností adsorbentu a 

adsorbátu je značně obtížný a dosud byl vyřešen pouze přibližně a pro nejjednodušší systémy. 

Nejlepší volbou je pak kombinace experimentální metody s teoretickým výpočtem, kdy je 

jejich vzájemná shoda potvrzením správnosti výsledku [92, 91, 82]. 

4.4.2 Charakterizace sorbentů 

Důležitou veličinou charakterizující sorbenty je specifický povrch (velikost povrchu 

připadající na 1 g látky), který je stanovován standardizovanou metodou (norma ISO 

9277:2010 (E)) pro určování specifické plochy povrchu pevných látek adsorpcí plynu 
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použitím BET metody. Dalšími charakteristickými parametry jsou pak velikost pórů a jejich 

distribuce [88, 92].  

Adsorpční izoterma vyjadřuje závislost adsorbovaného množství složky plynu na jejím 

parciálním tlaku za konstantní teploty. Se zvyšujícím se tlakem se adsorbované množství 

monotónně zvyšuje. Adsorpční izoterma tedy vyjadřuje kvalitativní popis adsorpce. 

Kvantitativně se adsorpce popisuje prostřednictvím rovnice pro adsorpční izotermu. Příklady 

těchto adsorpčních izoterem jsou uvedeny níže. 

Langmuirova izoterma 

Langmuirova izoterma je vyjádřena nejjednodušší rovnicí, kterou lze aplikovat pouze 

pro jednovrstvou adsorpci. Užití tohoto vztahu předpokládá, že místa povrchu adsorbentu z 

hlediska jejich adsorpční schopnosti jsou rovnocenná, že adsorbující molekuly mezi sebou 

neinteragují, a že všechny adsorpce vznikají stejným mechanismem. Tyto podmínky jsou však 

v praxi velmi těžko splnitelné. Mechanismus adsorpce není vždy stejný pro všechny 

adsorbované molekuly a velice zřídka je vytvořena pouze monovrstva adsorbátu. Nejznámější 

tvar Langmuirovy izotermy je následující: 

    
   

     
 

 

(2) 

kde  n – naadsorbované množství plynu při jeho tlaku p, 

nm – rovnovážný relativní hmotnostní (resp. relativní molový) zlomek adsorbátu 

na adsorbentu při pokrytí jeho celého povrchu monovrstvou částic adsorbátu, 

 b – konstanta izotermy závislá na teplotě (adsorpční koeficient), 

 p – parciální tlak adsorbátu. 

Linearizovanou formu Langmuirovy izotermy rozšířenou o saturační tlak lze 

interpretovat takto: 

 
  
 
 

 

       
 

 
  
  

 

(3) 

 

kde  P0 – tenze nasycených par při dané teplotě,  
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 p/p0 – relativní tlak vyjádřený poměrem mezi tlakem parciálním a tlakem 

nasycených par.  

Při vysokém tlaku adsorbátu stupeň pokrytí stoupá již jen nepatrně, a proto lze říci, že 

adsorbované množství plynu je maximální a odpovídá plnému obsazení adsorpčních center 

(n = nm). Naopak při velmi nízkém tlaku adsorbátu je závislost parciálního tlaku a 

naadsorbovaného množství téměř lineární (n = nm∙b∙p). V tomto případě se mluví o adsorpci v 

Henryho oblasti.  

Mnohé adsorpční izotermy, získané experimentálně, se Langmuirovou rovnicí neřídí, a 

proto se většinou používá BET izoterma, která i lépe vyhovuje fyzikální adsorpci. 

Langmuirovu izotermu je pak lepší využít pro popsání chemisorpce [87, 88]. 

BET izoterma 

Autory matematického modelu izotermy jsou Brunauer, Emmet, Teller, a proto je tato 

rovnice běžně označována zkratkou BET. Pro BET izotermu platí, že povrch adsorbentu je 

homogenní a adsorbované molekuly na sebe v bočním směru nepůsobí – stejně jako pro 

Langmuirovu izotermu. Neplatí zde však předpoklad jednovrstvé adsorpce. Vzájemným 

působením molekul je umožněno vytváření více adsorpčních vrstev, jak je tomu i v 

praktických aplikacích. Vícevrstvá adsorpce probíhá tak, že druhá adsorpční vrstva se začíná 

formovat ještě před dokončením té první, třetí před dokončením té druhé, atd. Teorie BET má 

neobyčejný praktický význam a je uznávaná jako standardní metoda pro vyhodnocování 

měření specifické plochy povrchu pórovitých látek (norma ISO 9277:1995) [87]. Výsledný 

vztah uvádí rovnice (4) a lineární vyjádření pak rovnice (5). 

    

  
 
  

(  
 
  
)  [  (   )  

 
  
]
 

 

(4) 

 

 (     )
 

 

    
 
   

    
 
 

  
 

 

 

(5) 

kde  n – naadsorbované množství plynu při tlaku p, 

nm – naadsorbované množství plynu odpovídající pokrytí povrchu sorbentu 

jednou vrstvou, 
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p0 – tenze nasycených par při dané teplotě, 

c – konstanta pro daný adsorpční systém. 

Veličiny n a p se stanovují experimentálně, hodnoty nm a c se stanovují až z průběhu 

naměřené adsorpční izotermy. Z veličiny nm lze přímo vyčíslit velikost povrchu. Teorii BET 

však nelze aplikovat pro relativní tlaky (p/p0) > 0,3, protože by podle BET teorie vznikalo 

příliš velké množství adsorpčních vrstev, což je způsobeno kapilární kondenzací adsorbátu v 

pórech. Rozmezí relativních tlaků, které se shodují s experimentálními výsledky, je 0 – 0,3. Je 

tedy zapotřebí vědět, že izoterma BET nepředpokládá přítomnost mikropórů a nebere v potaz 

kapilární kondenzaci, ke které dochází u mezopórů při relativním tlaku > 0,3. 

Jak již bylo zmíněno, teorie BET je užívána pro výpočet velikosti povrchu adsorbentů. 

Standardní metoda vychází z adsorpce dusíku při teplotě 77 K (teplota varu) v rozmezí 

relativních tlaků od 0,05 do 0,3. Hodnoty, které získáme z průběhu izotermy po vynesení 

údajů z linearizované rovnice, jsou C a nm. Adsorbované množství právě odpovídající 

monomolekulárnímu pokrytí adsorbentu (nm) lze určit přímo z křivky, respektive její lineární 

části, kdy hodnota nm koresponduje s prvním společným bodem po proložení lineární části 

přímkou [84, 88]. Pomocí hodnoty nm lze vyčíslit velikost povrchu daného adsorbentu, a to 

pomocí následujícího vztahu (6). 

          

 

(6) 

kde S – plocha celkového povrchu adsorbetu (m
2
/g), 

nm – naadsorbované množství plynu odpovídající pokrytí povrchu sorbentu 

jednou vrstvou (mol/g), 

NA – avogadrova konstanta (6,022·10
23

 molekul/mol), 

s – velikost povrchu, kterou zaujímá jedna molekula adsorbátu (pro molekulu 

dusíku se užívá hodnota 0,162 nm
2
). 

Dubinin – Raduškevičova izoterma 

Dubininova adsorpční izoterma se využívá v případě sorbentů, které obsahují mikropóry 

s rozměry podobnými velikosti molekul (šířka pórů < 2 nm). Mechanismus adsorpce na 

mikroporézní sorbenty vychází z představy, že póry jsou zaplňovány objemově, tedy 

nedochází k překrývání povrchu mikropórů. Důvodem je malá velikost pórů, kde dochází k 
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překrývání silového působení protilehlých stěn, a tím pádem ke zvýšení intenzity pole 

adsorpčních sil. Výsledkem je pak zaplnění mikroporézního povrchu molekulami adsorbátu 

již v oblasti nízkých relativních tlaků, tím pádem zde můžeme pozorovat výrazný vzestup 

naadsorbovaného množství dané látky [76, 88, 92].  

Pro kvantitativní popis adsorpce v mikropórech lze vycházet ze vztahu pro potenciál 

adsorpčních sil (7). 

        
  
 

 

 

(7) 

kde E – adsorpční potenciál, 

T – molární plynová konstanta, 

p0 – tenze nasycených par při dané teplotě, 

p – parciální tlak adsorbátu. 

 

Potenciál adsorpčních sil charakterizuje práci při převodu 1 molu adsorbující se látky z 

rovnovážného tlaku p0 na tlak p, jaký má adsorbát v mikropórech, ve kterých se chová jako 

kapalina. Grafickým znázorněním závislosti potenciálu adsorpčních sil na objemu kapaliny W 

adsorbované v mikropórech pak vznikne charakteristická křivka, která je pro daný systém 

zcela typická. Tato křivka je pak nezávislá na teplotě. Dále také platí, že mezi hodnotami 

adsorpčních potenciálů různých plynů, které jsou adsorbovány při libovolném objemu na 

stejném sorbentu, je konstantní afinitní poměr. Linearizovanou formu izotermy lze zapsat 

takto: 

             
 
(
  
 
) (8) 

kde W – adsorbované množství, které je vyjádřené v objemových jednotkách, 

 W0 – limitní objem adsorpčního prostoru, 

 D – charakteristický parametr pro daný systém, 

 p0 – tenze sytých par adsorptivu za dané teploty, 

 p – tlak par adsorbátu v mikropórech.  
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4.5 Experimentální metody termické analýzy 

Termická analýza je skupina experimentálních metod, které analyzují změny složení a 

fyzikálně – chemické vlastnosti látek a jejich produktů působením definovaných teplotních 

změn a jejichž výsledky jsou zaznamenávány společně s teplotou [93, 94]. V následující 

tabulce 3 je přehled metod termických analýz a jednotlivé vlastnosti materiálů, které studují. 

Termické metody se rozdělují podle změny sledované fyzikálně-chemické veličiny v 

návaznosti na tepelných změnách vzorku. Změna působení tepla je buď plynulá, nebo 

skoková. Měrná veličina je ta, která je měřena v závislosti na čase. Diferenční metody jsou 

založeny na principu měření rozdílu mezi určenou vlastností zkoumaného vzorku a vzorku 

referenčního [95]. 

Tabulka 3 Metody termických analýz [93] 

METODA TERMICKÉ ANALÝZY STUDOVANÁ VLASTNOST

Termogravimetrie (TG) hmotnost

Diferenční termická analýza (DTA) teplota

Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) teplo (entalpie)

Termomechanická analýza (TMA) rozměr (deformace, zátěž)

Dilatometrická termická analýza rozměr

Dielektrická termická analýza dielektrická konstanta

Termooptická analýza (TOA) optické vlastnosti

Magnetická termická analýza magnetické vlastnosti

Termomagnetometrie magnetismus

Termoelektrometrie elektrické vlastnosti

Emanační termická analýza analýza uvolněných sytících plynů

Analýza uvolněných plynů (EGA) analýza plynných produktů rozkladu  

Základním úkolem termických analýz je získat informace o vlastnostech materiálů, 

které souvisejí s jejich teplotními změnami (např. studium fázových přeměn, tepelné a 

elektrické vodivosti materiálů, studium kinetiky a termodynamiky různých procesů a reakcí, 

atd.). Jedná se o kvantitativní a kvalitativní metody, jejichž výsledek charakterizuje termickou 

stabilitu zkoumaného vzorku. Metody termické analýzy jsou v porovnání s ostatními 

metodami středně rychlé, spotřebují jen malé množství vzorku, ale řadí se mezi destruktivní 

analytické metody. Moderní přístroje často využívají současné (simultánní) měření více 

vlastností materiálu v rámci jednoho experimentu. Příkladem jsou: TG/DTA, TG/DSC, 

TG/EGA-IR, TG/EGA-MS. Z několika desítek existujících termoanalytických metod jsou 

následující tři nejvyužívanější: termogravimetrie (TG), diferenční termická analýza (DTA) a 

diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) [96, 94].  
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Diferenční termická analýza je jednou z nejstarších termických metod. Principem této 

metody je měření rozdílu teploty mezi studovaným a referenčním vzorkem, který musí být při 

zvolených teplotách experimentu inertní. Nejčastěji se používají MgO, Al2O3, SiC a pro 

organické materiály polyetylen, n-oktanol, nebo je jako referenční vzorek použita prázdná 

miska. Důležitou podmínkou pro dosažení kvalitních výsledků je stejná zrnitost a úprava obou 

vzorků. Chemické a fyzikální změny probíhající při určitých teplotách ve zkoumané látce se 

projevují snížením, nebo zvýšením její teploty v porovnání s teplotou referenčního materiálu, 

což se projeví maximy (exotermické děje) nebo minimy (endotermické děje) ve výsledné 

křivce. Konkrétně může jít o tyto fyzikální a chemické děje: modifikační změny, chemický 

rozklad, krystalizace, absorpce, adsorpce, desorpce, oxidace, redukce, var, sublimace, apod. 

[93, 96, 97]. 

Diferenční skenovací kalorimetrie studuje množství energie (tepla) potřebné pro udržení 

stejné teploty studovaného materiálu a standardu v průběhu zvoleného teplotního programu. 

U DSC měříme rozdíl příkonů potřebných na ohřev vzorku a standardu v závislosti na teplotě 

a času. Výstupem experimentu je pak množství energie, které se musí do systému dodat. 

Grafické vyjádření výsledných dat je uskutečněno prostřednictvím DSC-křivky, kde proti 

sobě vynášíme množství energie v závislosti na teplotě (popř. čase). Při diferenční skenovací 

kalorimetrii se používají dva typy kalorimetrů – DSC s tepelným tokem a DSC s kompenzací 

výkonu. U DSC s tepelným tokem se neměří přímo rozdíl příkonů, ale tato veličina je 

odvozená z teplotního rozdílu mezi vzorkem a referenční látkou. U DSC s kompenzací 

výkonu se měří přímo rozdíl příkonů za podmínek udržení stejné teploty vzorku a referenční 

látky. Tento typ je méně běžný. Rozdílný princip měření u obou typů kalorimetrů vede k 

rozdílné orientaci píků [93, 97]. 

4.5.1 Termogravimetrie 

Termogravimetrická analýza, neboli zkráceně termogravimetrie (TG, TGA), je metoda, 

která umožňuje sledovat kvantitativní změnu hmotnosti vzorku (přírůstek nebo úbytek). 

Termogravimetrie může být v závislosti na zvolených podmínkách statický či dynamický 

proces. Při statickém měření se posuzuje okamžitá hmotnost v závislosti na čase při 

konstantní teplotě. Analýzu však může ovlivnit počáteční vyhřátí vzorku na požadovanou 

teplotu, při kterém může docházet ke změnám jeho vlastností. Při nastavení dynamických 

podmínek měření je zaznamenávána hmotnost vzorku v závislosti na programovaném růstu 
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teploty. Teplota je pak lineární funkcí času. Termogravimetrická analýza se však ve většině 

případů užívá právě pro měření za dynamických podmínek. K vyjadřování průběhu změn 

hmotnosti používáme termogravimetrické křivky, které znázorňují závislost hmotnosti na čase 

(m = f (t)) nebo na teplotě (m = f (T)) [98, 93, 97]. 

Derivační termogravimetrii lze odvodit od klasické termogravimetrie na základě 

derivování hmotnosti vzorku podle času. Výsledek může být prezentován graficky, kdy DTG 

křivka má tvar: 

  

  
  ( ) 

 

(9) 

Derivační termogravimetrie tedy sleduje rychlost změny hmotnosti vzorku v závislosti 

na teplotě. Použití termogravimetrické křivky je vhodnější, pokud potřebujeme zjistit změny 

hmotnosti, které v průběhu děje proběhly těsně za sebou, protože z DTG křivky lze snáze 

určit teplotní intervaly sledovaných procesů. Výsledný tvar křivky je ovlivněn rychlostí 

ohřevu. Čím vyšší je rychlost ohřevu, tím užší je teplotní interval, ve kterém daná změna 

hmotnosti probíhá. Vyšší rychlost ohřevu má však negativní dopad na správné vyhodnocení 

naměřené křivky, protože může dojít k opomenutí malých změn na křivce. Malé píky, které 

mohou mít značný význam pro charakterizaci materiálu, se na křivce nezobrazí [98, 94]. 

Termogravimetrický experiment probíhá na termovahách. Existují tři základní 

uspořádání: 

a) Vertikální uspořádání se vzorkem položeným na mechanismu termováh. 

b) Vertikální uspořádání se vzorkem zavěšeným na termovahách. 

c) Horizontální uspořádání. 

Všechny tři konstrukční typy termováh jsou založeny na kompenzačním principu, kdy 

změna hmotnosti vzorku je vyrovnávána elektromagneticky a tak je i snadno zaznamenávána. 

Výhodou této metody je, že vzorek po celou dobu experimentu zůstává na stejném místě a 

jeho ohřev tak probíhá podle zadaného teplotního programu [98, 93]. 

Termogravimetrické měření ovlivňuje řada faktorů. Hlavními jsou: 

 Vliv nastavených podmínek experimentu. 

 Fyzikální a chemické vlastnosti vzorku. 

 Konstrukce přístroje. 
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Vliv nastavených podmínek experimentu 

Tyto podmínky můžeme ovlivnit s ohledem na požadované výsledky. Jedná se zejména 

o rychlost ohřevu a volbu reakční atmosféry. Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, 

rychlost ohřevu má výrazný vliv na plochu píku a na jeho maximální hodnotu teploty. 

Nejběžněji se užívají rychlosti ohřevu v rozmezí 5 – 20 °C/min, nejvíce pak 10 °C/min. V 

případě použití vysoké rychlosti ohřevu může mít výsledná křivka zcela jiný průběh. Dalším 

nastavitelným parametrem experimentu je atmosféra, která může být statická (žádný plyn 

neprochází kolem vzorku), nebo dynamická (kolem vzorku prochází definovanou rychlostí 

zvolený plyn). Nejčastěji je používána dynamická atmosféra, která má několik výhod – 

snižuje kondenzaci reakčních produktů a tím snižuje znečišťování pece a termováh, odnáší 

korozivní produkty, brání sekundárním reakcím a chladí termováhy. Reakční atmosféra může 

mít buď redukční, oxidační nebo inertní charakter. Zásadní vliv na průběh analýzy má to, zda 

použijeme kelímek otevřený nebo uzavřený víčkem. Použijeme-li kelímek otevřený, pak 

atmosféra v kelímku bude odpovídat zvolené atmosféře v peci. Použijeme-li kelímek 

uzavřený, pak bude výměna plynů omezená a atmosféra v kelímku bude dána plynnými 

produkty probíhajícího termického rozkladu a bude se lišit od zvolené atmosféry v peci. Také 

materiál kelímku je nutno volit tak, aby nijak neovlivňoval probíhající děje [94, 98].     

Fyzikální a chemické vlastnosti vzorku 

Vlastnosti, jako jsou hmotnost vzorku, stlačení a velikost zrn, ovlivňují šířku, symetrii, 

výšku a plochu píku a také mají vliv na posun základní čáry DTA křivky. Hmotnost vzorku je 

limitována citlivostí použitého přístroje. Obecně je doporučováno volit navážku pohybující se 

uprostřed rozsahu termogravimetru. Příliš velká hmotnost vede ke zvětšování šířky píku, a tím 

ke snížení rozlišovací schopnosti přístroje. Naopak příliš malá navážka je limitována citlivostí 

přístroje. Další vlastností, která do značné míry ovlivňuje výsledky měření, je stlačení vzorku. 

Stlačení vzorku souvisí s hodnotou koeficientu tepelné vodivosti a při reakcích s plynnou fází 

značně ovlivňuje difuzi. Silné stlačení vzorku usnadňuje přenos tepla, ale na druhé straně 

silně zhoršuje difuzi plynu při reakcích.  

Velikost zrn je v neposlední řadě dalším důležitým faktorem ovlivňujícím průběh TA 

křivky. Důležité je zajištění stejného zrnitostního složení vzorku a jeho rovnoměrné rozložení 

v pánvičce. Nehomogenita velikosti zrn se může projevit na symetrii a ploše píku [93]. 
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Konstrukce přístroje 

Konstrukční provedení přístroje, jako je uspořádání termováh (horizontální, vertikální), 

systém registrace teploty, způsob záznamu dat, způsob kontroly atmosféry a materiál a 

geometrický tvar držáku vzorku, ovlivňuje výsledek termické analýzy vzorku [93, 97, 94]. 

Termogravimetrické křivky (TG-křivky) zachycují změnu hmotnosti vzorku v závislosti 

na čase nebo teplotě. Standardně se TG-křivka znázorňuje v procentech původní hmotnosti 

vůči teplotě. Z křivky lze odečíst informace o termické stabilitě, postupném rozkladu vzorku a 

tuhém zbytku. Další děje pozorovatelné na TG-křivce jsou např. vypařování těkavých složek, 

sublimace, sušení, adsorpce a desorpce plynů, termický rozklad v inertní atmosféře, oxidační 

rozklad organických částí molekul, heterogenní chemické reakce (hydrogenace, 

dekarboxylace, kondenzační reakce), aj. Velký význam má určení rozsahu tepelné stability a 

teploty rozkladu látek. Derivační termogravimetrické křivky (DTG-křivky) jsou odvozeny z 

TG-křivek, avšak tvarově jsou zcela odlišné. DTG-křivky slouží k přesnějšímu rozlišení 

počátků a konců jednotlivých událostí v rámci jednoho termického rozkladu. Také lze 

rozpoznat, z kolika dílčích kroků se termický rozklad skládá. Oblasti termické stability se 

projevují na DTG-křivce jako nulové hodnoty, zatímco změny hmotnosti jsou zaznamenávány 

jako píky. Kladné hodnoty pak odpovídají hmotnostnímu úbytku vzorku a záporné hodnoty 

indikují nárůst jeho hmotnosti [94, 93]. 

Využití termogravimetrické analýzy je poměrně značný, nicméně získané informace je 

vhodné podpořit i jinými metodami termické analýzy (DTG, DSC), případně studiem 

vzniklých plynných (MS, IR spektroskopie) či pevných produktů (RTG difrakce, IR 

spektroskopie). 
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Experimentální část je podrobně věnována termogravimetrické analýze vzorků biomasy 

a uhlí. Popsání vlastností jednotlivých vzorků, vlivu procesních podmínek na výstupní 

produkty a také možnost jejich kopyrolýzy byly v této práci stěžejními experimenty. Dále 

jsou zde nastíněny možnosti využití pevných pyrolýzních zbytků ve dvou příkladech. První 

možností je přídavek pyrolýzních uhlíků ke koksovému uhlí. Druhou možností, která je v této 

práci popsána, je chemická aktivace těchto uhlíků s následným využitím jako sorbentů, které 

byly testovány v různých tlakových podmínkách.   

5. TERMOGRAVIMETRICKÁ ANALÝZA 

Termogravimetrická analýza je jedna z nejběžnějších experimentálních technik, která 

umožňuje sledování průběhu tepelných změn materiálu během termických pochodů. Můžeme 

tedy sledovat změny hmotnosti ve vztahu ke změnám teploty a času. V tomto případě byla 

metoda zvolena za účelem sledování a popsání tepelné degradace biomasy a uhlí v redukční 

atmosféře dusíku. Sledovány byly úbytky hmotnosti při jednotlivých teplotách, rychlost 

degradace a výtěžky pevného zbytku. Díky získaným poznatkům lze dobře odhadnout složení 

vzorků (zejména u biomasy) a predikovat tak jejich vhodné využití s ohledem na výnosy 

jednotlivých produktů. 

5.1 Volba vstupního materiálu 

Jako vstupní suroviny byly voleny vzorky dřevní biomasy, a to jak jednodruhové dřevo, 

tak i směsi. S ohledem na složení biomasy byly analyzovány také její hlavní tři složky: 

celulóza, hemicelulóza a lignin. Testován byl i uhlík získaný pyrolýzou dvou vzorků biomasy. 

Dále byly analyzovány různé druhy uhlí odlišných vlastností a jejich směsi s vybranými 

vzorky biomasy. Tyto směsi byly vždy míseny v poměru 1:1. Některé z nich byly testovány v 

kompaktní formě pelet. V následující tabulce 4 je uveden seznam testované biomasy, uhlíku a 

uhlí. Všechny vzorky byly analyzovány v původní formě a před experimenty nebyly 

vysušeny. 
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Tabulka 4 Seznam testovaných vzorků TGA 

MATERIÁL OZNAČENÍ

Olivovník Oliv

Olivový kámen OlivK

Dřevní štěpka DŠ

Mix dřevin MixD

Eukalyptus Euka

Mix peletizovaných dřevin MixP

Dub americký DubA

Jasan Jas

Javor Jav

Borovice monterreyská BorM

Dub letní DubL

Kaštan Kašt

Olše Olš

Jabloň Jab

Bříza Břz

Akacie černá AkaČ

Buk Buk

Vrba Vrb

Topol Top

Směs buk-dub Buk/Dub

Směs vrba-topol Vrb/Top

Pyrolýzní uhlík olivovníku COL

Pyrolýzní uhlík eukalyptu CEU

Hemicelulóza (xylan) Xyl

Celulóza Celu

Lignin Lign

Uhlí Copabella Copa

Uhlí Guasare Gu

Hnědé uhlí HU

Černé uhlí KU  

Zvolená biomasa pochází z různých zdrojů, ale především se jedná o odpadní materiál 

při zpracování dřeva na pilách a prořez stromů v sadech. Celulóza, hemicelulóza a lignin jsou 

standardními vzorky s těmito parametry: Sigmacell celulóza 20µm, xylan z ovesné špaldy a 

alkalický lignin (prášek) vše od firmy Sigma Aldrich.  

Celkem 4 vzorky uhlí byly vybrány s ohledem na jejich vlastnosti a využití. Guasare je 

uhlí pocházející z Venezuely (Jižní Amerika) a díky jeho vlastnostem, jako je nízký obsah 

síry, nízký obsah popela a vysoká výhřevnost, je spalováno v elektrárnách pro výrobu 

elektrické energie. Až 75 % vytěženého uhlí jde na export do Západní Evropy [99]. Copabella 

je australské uhlí, které má nízký obsah těkavých látek, síry a popela (cca 8,5 %), ale vysoký 

obsah uhlíku. Jako levnější alternativa koksovatelného uhlí je využíváno při výrobě surového 
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železa z železné rudy ve vysokých pecích pomocí metody PCI (Pulverized Coal Injection). 

Vyváženo je do Asie, Evropy a Jižní Ameriky. Další dva vzorky uhlí pochází z tuzemských 

zdrojů. Jedná se o uhlí ze severočeské hnědouhelné pánve z Lomu Libouš (Doly Nástup 

Tušimice, DNT) a o uhlí z ostravsko-karvinského černouhelného revíru z Dolu Paskov. 

Hnědé uhlí z DNT se vyznačuje vysokým obsahem síry a je využíváno pro výrobu elektrické 

energie, zatímco černé uhlí z Dolu Paskov je kvalitní tvrdé koksovatelné uhlí, které se 

využívá ve slévárenství k tavbě surového železa. 

5.2 Přístrojové vybavení a podmínky měření 

Termogravimetrické analýzy byly prováděny na dvou přístrojích: Termogravimetr 

TG/DSC1firmy METTLER TOLEDO a termogravimetr STA 449 F1 Jupiter firmy NETZCH. 

Společnými podmínkami nastavenými na obou přístrojích byly: inertní atmosféra dusíku s 

průtokem 75 ml/min, rychlost ohřevu 10 °C/min a minimální dosažená teplota 800 °C. U 

prvního přístroje firmy METTLER TOLEDO byly použity kelímky platinové i korundové, u 

přístroje firmy NETZCH pak pouze korundové kelímky, a to z důvodu vyšších konečných 

teplot.  

TG měření vzorků uhlí, biomasy a jejich směsí, byly prováděny v různých teplotních 

režimech. Sledovány byly ztráty hmotnosti se zvyšující se teplotou, výnosy pevného zbytku a 

z naměřených údajů byla vypočítána derivace ztráty hmotnosti jako funkce času, ze které byly 

odvozeny hodnoty maximálního vývinu těkavých látek (DTGmax) a teplota zde naměřená 

(Tmax). Vzhledem k rozdílnému obsahu vlhkosti v jednotlivých vzorcích byly hodnoty 

přepočteny na sušinu. V následujících kapitolách jsou experimenty rozděleny do čtyř skupin, 

kde jsou popsány podrobněji jednotlivé teplotní režimy a testované vzorky. První tři pyrolýzní 

programy byly realizovány na přístroji METTLER TOLEDO, čtvrtý pak na přístroji STA 449 

F1 Jupiter od firmy NETZCH. 

5.2.1 Pyrolýzní program 1 

Dvanáct vzorků zahrnujících biomasu a její jednotlivé složky (hemicelulóza, celulóza a 

lignin), uhlí (Guasare, Copabella) a uhlík, jako produkt karbonizace eukalyptu a olivovníku, 

bylo testováno v tomto teplotním režimu. Olivovník, olivový kámen, mix dřevin, dřevní 

štěpka a eukalyptus byly vybrány kvůli jejich rozdílnému obsahu hlavních složek. Uhlík, jako 

produkt nízkoteplotní karbonizace Oliv (COL) a Euka (CEU), byl zařazen vzhledem ke 
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zvolené biomase. Směsné vzorky připravené v poměru 1:1 hm. % s uhlím Copabella byly 

pyrolyzovány s cílem zjistit, zda dochází k ovlivňování jednotlivých složek směsi. Vzorky 

byly upraveny na velikost částic < 0,212 mm, kromě olivovníku (< 1 mm) a modelových 

složek, které jsou standardizovány firmou Sigma Aldrich. Některé vzorky byly lisovány na 

přístroji GRASEBY SPECAC 15.011 lisovací silou 2 t a 4 t na pelety o průměru 10 mm bez 

přidaných aditiv. Počáteční navážka všech práškových vzorků činila zhruba 50 mg a pelet cca 

175 mg. 

Teplotní program Pyro_800_10_powder_pellets byl zvolen s rychlostí ohřevu 

10 °C/min a s průtokem dusíku 75 ml/min. Vzorky byly zahřívány z počáteční teploty 30 °C 

na konečnou teplotu 800 °C. Doba zdržení na konečné teplotě byla nastavena na 1 minutu. 

Obrázek 3 znázorňuje pyrolýzní program 1. 

 

Obrázek 3 Nastavení pyrolýzního programu 1 

5.2.2 Pyrolýzní program 2 

Teplotní program Pyro_1000_20_powder byl použit pro sedm vzorků. Biomasa 

(eukalyptus, dřevní štěpka, olivovník), uhlí (Guasare) a hlavní složky biomasy (lignin, 

celulóza, xylan) byly zahřívány z počáteční teploty 30 °C na konečnou teplotu 1000 °C s 

rychlostí ohřevu 20 °C/min. Ostatní parametry zůstaly stejné jako u předchozího programu 

Pyro_800_10_powder_pellets. Teplotní program Pyro_1000_20_powder je zobrazen na 

obrázku 4. 

 

800 °C

N2 N2 
75ml/min 50ml/min

10°C/min

1 min

30 °C
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Obrázek 4 Nastavení pyrolýzního programu 2 

5.2.3 Pyrolýzní program 3 

V tomto teplotním programu bylo pyrolyzováno a následně spáleno v reakčních 

atmosférách vzduchu a oxidu uhličitého 15 vzorků dendromasy. Všechny vzorky byly v 

práškové formě ve dvou velikostních frakcích (< 0,212 mm, < 1 mm). Výjimkou byly čtyři 

vzorky (Oliv, OlivK, MixP, Břz), které byly připraveny pouze ve velikostní frakci < 1 mm. 

Celkem byly vykonány tři série testů vzhledem k použitým atmosférám. V první části 

každého experimentu byly vzorky zahřívány z teploty 30 °C na 1000 °C s rychlostí ohřevu 20 

°C/min v inertní atmosféře dusíku s průtokem 75 ml/min a dobou zdržení 5 minut. Poté 

následoval další ohřev na teplotu 1300 °C v atmosférách vzduchu, oxidu uhličitého a dusíku. 

Průtok plynu v druhé části byl snížen na 50 ml/min, doba zdržení a rychlost ohřevu pak 

zůstala stejná jako v první části. Navážka vzorků byla přibližně 50 mg. Parametry a schéma 

teplotního režimu 3 (Pyro_Comb_Air_CO2_N2_1300_powder) jsou uvedené na obrázku 5. 

Kaštan, dub letní, eukalyptus, olivovník, borovice montereyská, mix peletizovaných dřevin, 

olše, mix dřevin, akácie černá, olivový kámen, jabloň, bříza, dub americký, jasan a javor byly 

zvoleny jako zástupci dendromasy. Termické děje proběhly v rámci jednoho testu, ale 

naměřená data byla rozdělena a vyhodnocena zvlášť. 

 
1000 °C

N2 N2 
75ml/min 50ml/min

20°C/min

1 min

30 °C
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Obrázek 5 Nastavení pyrolýzního programu 3 

5.2.4 Pyrolýzní program 4 

Pyrolýzní program 4 byl jako jediný proveden na termogravimetru firmy NETZCH v 

atmosféře dusíku o průtoku 75 ml/min. Počáteční teplota experimentů byla na rozdíl od 

předchozích programů nastavena na 25 °C. Konečná teplota pak byla 1200 °C bez doby 

zdržení. Buk, vrba, topol, hnědé uhlí (DNT), černé uhlí (Paskov) a směsné vzorky biomasy 

buk/dub, vrba/topol byly v daném režimu pyrolyzovány. Vzorky byly odlišného zrnitostního 

složení, avšak menšího než 0,8 mm u biomasy a menšího než 0,2 mm u vzorků uhlí. Velikost 

zrn u vzorku Buk/Dub se pohybovala v rozmezí 0,75 – 3 mm. Obrázek 6 znázorňuje teplotní 

program 4. 

 

Obrázek 6 Nastavení pyrolýzního programu 4 
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6. KARBONIZACE A CHEMICKÁ AKTIVACE 

Karbonizace, neboli pomalá pyrolýza, byla v tomto případě použita jako prostředek k 

získání pevných produktů. Stejně jako termogravimetrická analýza, tak i karbonizace byla 

prováděna na dvou různých zařízeních, jejichž parametry jsou uvedeny v následujících 

kapitolách. Ačkoliv cílem u obou zařízení bylo získání pevných produktů pyrolýzy, jejich 

následná aplikace se liší. Výnosy všech produktů první série testů byly porovnány s výsledky 

naměřenými na TG METTLER TOLEDO, pevné produkty pak byly přidávány ke 

koksovatelnému uhlí (Oaky Creek Coal) pocházejícího z Queenslandu, Austrálie. Byl 

sledován vliv malého přídavku pyrolyzované biomasy na termoplastické chování uhlí. Ve 

druhé sérii karbonizačních testů byly vzorky před pyrolýzou impregnovány uhličitanem 

draselným a v jednom kroku proběhla i jejich chemická aktivace. Následně byly testovány 

sorpční vlastnosti aktivovaných vzorků. 

6.1 Vstupní materiál 

Vstupním materiálem vybraným pro první nízkoteplotní karbonizaci bylo 16 druhů 

biomasy s velikostí částic < 0,212 mm: olivovník, olivový kámen, dřevní štěpka, mix dřevin, 

eukalyptus, mix peletizovaných dřevin, kaštan, dub letní, borovice montereyská, olše, akácie 

černá, jabloň, bříza, dub americký, jasan, javor. Vstupní materiál druhého karbonizačního 

testu, který byl zároveň chemicky aktivován, byl buk (< 0,8 mm) a směs buk/dub (0,75 – 

3 mm). 

6.2 Parametry zařízení a procesní podmínky 

Procesní podmínky se u obou zařízení lišily. Prvním zařízením byla horizontální 

elektricky ohřívaná pec s vnitřním průměrem 50 mm a délkou 300 mm, na jednom konci 

uzavřená a na druhý konec byla nasazena zátka s izolačním materiálem. Uvnitř pece se 

nachází termočlánek pro měření teploty. V tomto případě se jedná o pec s možností měření 4 

vzorků najednou ve čtyřech trubicových retortách. Trubicové retorty jsou z tepelně odolného 

transparentního křemíkového skla o průměru 20 mm a délce 300 mm, na jednom konci 

uzavřené. Na boční vyústění retorty byla připevněna skleněná nádoba, jejíž výstup byl pomocí 

pryžové hadice veden do digestoře. Obrázek 7 zobrazuje zařízení pro první karbonizační test 

se čtyřmi retortami před a po karbonizaci. Vzorky o hmotnosti 5 g byly umístěny do retorty 

tak, aby vytvořily souvislou horizontální vrstvu a poté rychlostí 5 °C/min byly ohřívány na 
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konečnou teplotu 450 °C pouze v atmosféře vyvíjejících se vlastních plynů – žádný plyn 

nebyl v průběhu procesu přidáván. Doba zdržení na konečné teplotě činila 15 minut. Během 

pyrolýzy vznikaly plynné produkty, které byly zachycovány a následně ochlazovány v ledem 

chlazeném kolektoru. Pevný zbytek zůstal v reaktoru po celou dobu pyrolýzy. Po skončení 

procesu byly kapalné produkty získány extrakcí rozpouštědlem - v případě biomasy etanolem. 

Pevný uhlíkatý zbytek byl nadrcen na velikost < 0,212 mm. Výnosy pevných a kapalných 

produktů byly přepočítány z rozdílu hmotnosti a vztaženy k navážce původního vzorku. 

Výnos plynu byl dopočítán z rozdílu. 

 

Obrázek 7 Karbonizační pec pro první pyrolýzní test 

Druhým zařízením je elektricky ohřívaná horizontální pec opět s trubicovou retortou o 

průměru 37 mm zhotovenou z korundu. Na rozdíl od prvního zařízení je retorta na obou 

koncích průchozí, z důvodu kontinuálního přívodu dusíku, jehož průtok byl nastaven na 100 

ml/min. Plyn byl dodáván po celou dobu experimentu. Na tomto zařízení byly nastaveny dva 

teplotní režimy s konečnou teplotou 550 a 750 °C a rychlostí ohřevu 10 °C/min. Doba zdržení 

na konečné teplotě byla 60 minut. Vzorky byly na rozdíl od prvního zařízení pyrolyzovány ve 

spalovací lodičce. Výnosy produktů nebyly v tomto případě sledovány. 

6.2.1 Chemická aktivace 

Dva vzorky biomasy, buk a směs buk/dub, byly aktivovány 41,18% roztokem uhličitanu 

draselného v poměru 3:1 (K2CO3:vzorek). Vzorek a činidlo byly nejprve naváženy v daných 

poměrech a řádně promíchány v třecí misce tak, aby všechna biomasa byla naimpregnována. 

Jelikož vzorky měly rozdílnou zrnitost, výsledná suspenze měla různou konzistenci. 
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Impregnované vzorky byly ponechány po dobu 24 hodin v plastových uzavřených 

vzorkovnicích při laboratorní teplotě. Následné sušení pak probíhalo po dobu 24 hodin při 

teplotě 105 °C. Po sušení bylo nutno vzorky podrtit v třecí misce. Takto připravené vzorky 

byly pyrolyzovány v obou teplotních režimech. Pro porovnání byla stejným způsobem 

zpyrolyzována i surová biomasa bez předchozí impregnace.  

Aktivované vzorky byly několikrát promyty horkou destilovanou vodou za stálého 

míchání a době zdržení na teplotě varu 15 min. Průběžně bylo měřeno pH. Při dosažení 

neutrálního pH byly vzorky promyty studenou destilovanou vodou. Nakonec proběhlo jejich 

sušení při teplotě 105 °C po dobu 24 hodin.     

6.2.2 Měření plasticity pomocí Gieselerova plastometru 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.3, částečné nahrazení koksovatelného uhlí biomasou, 

či jejími pyrolýzními produkty, je vzhledem k jejich dostupnosti, CO2 neutralitě a 

obnovitelnosti, velmi žádoucí. Z tohoto důvodu bylo v rámci disertační práce testováno 12 

druhů biomasy (Břz, AkaČ, Olš, Jav, Kašt, Euka, Jas, Jab, MixD, Oliv, DubA, DubL) a jim 

odpovídající pevné produkty, které byly získány karbonizací na prvním zařízení. Kromě 

vzorků biomasy byly použity i hlavní složky – celulóza, hemicelulóza a lignin. Koksové uhlí 

Oaky Creek Coal (OC) z Queenslandu, Austrálie, bylo vybráno vzhledem k jeho relativně 

vysoké tekutosti (1842 ddpm) a obsahu těkavých složek kolem 25 hm.% sušiny. Karbonizací 

tohoto uhlí lze získat koks s vysokou mechanickou pevností a velmi nízkou reaktivitou vůči 

CO2. 

Biomasa a její pevné produkty byly upraveny na velikost částic < 0,212 mm, uhlí bylo 

dodáno ve standardních rozměrech < 0,425 mm. Vzorek uhlí a jeho směsi s přídavkem 

2 hm.% biomasy a uhlíku byly podrobeny testu pomocí Gieselerova plastometru na přístroji 

R.B. Automazione PL2000 plastometr (standardní metoda ASTM D2639-74).     
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7. SORPCE 

Fyzikální adsorpce plynů na pevné nosiče je klíčový proces v technologiích separace 

plynných látek ze směsí. Nehraje roli, zda jde o plyny přírodní, či produkty technologických 

postupů. V obou případech může být zajímavé ze směsi oddělit některé složky, které 

významně snižují využitelnost plynů pro různé účely (PSA separace vodíku, obohacování 

bioplynu, odlučování skleníkových plynů, apod.). Jako sorbenty jsou hojně využívány 

minerální materiály na bázi fylosilikátů, případně aluminy. V poslední době s nárůstem 

efektivního využívání odpadních materiálů, zejména biomasy, tepelnou degradací, narůstá 

podíl sorbentů na bázi uhlíku.  Za tímto účelem byly zkoumány sorpční charakteristiky 

pevných pyrolýzních produktů vybraných vzorků biomasy. Vlastní sorpce byly prováděny na 

vysokotlakém termickém analyzátoru (TGA-HP50) [91]. 

7.1 Parametry a nastavení přístroje TGA-HP50  

Přístroj TGA-HP50 je speciální přístroj, který je konstruován tak, aby poskytl co 

nejpřesnější údaje o hmotnosti vzorku se změnou teploty, tlaku, atmosféry a času. Tento 

přístroj se skládá z kabinetu, ve kterém je umístěn reaktor, řídící desky a počítače s ovládacím 

softwarem (viz obrázek 8). Technické parametry jsou uvedeny v následující tabulce 5. 

Tabulka 5 Technické parametry přístroje TGA-HP50 

PARAMETRY SPECIFIKACE

Rozměry Kabinet s reaktorem

hloubka 108 cm, šířka 85 cm, výška 207 cm

Řídící deska

hloubka 51 cm, šířka 71 cm, výška 87 cm

Hmotnost TGA-HP50 s reaktorem: 91 kg

Řídící deska: 50 kg

Maximální hmotnost 

vzorku
5 g

Přesnost měření ± 0.01 %

Citlivost vah 0.5 μg

Rozsah teplot od -5 do 800 °C

Izotermická stabilita ± 0.1 °C < 100 °C; ± 0.5 °C ˃ 100 °C

Maximální tlak 50 bar  
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Obrázek 8 Vysokotlaký termický analyzátor 

Řídící panel se skládá z pěti částí:  

 Regulace teploty 

 Regulace průtoku plynů 

 Ukazatele nízkého a vysokého tlaku 

 Řízení ventilů 

 Kontrolky alarmu  

Kabinet s reaktorem se skládá z váhy, která je zavěšena uvnitř kabinetu. Dále z pece, 

skládající se z trubice reaktoru, namontované uvnitř keramické pece, která je izolována. Dále 

je zde zařízení (motor), které umožňuje pohyb pece směrem nahoru a dolů. Vzduchové 

ventily, regulující množství vstupního a výstupního plynu a průtokoměry, měřící toto 

množství, jsou umístěny na zadní stěně kabinetu. Regulační ventil tlaku umožňuje nastavení 

tlaku plynů uvnitř systému na požadovanou hodnotu. K dalšímu vybavení TGA-HP50 patří 

vakuová turbo molekulární pumpa a vodní lázeň sloužící k zahřívání pece do 80 °C. Na 

obrázku 8 je zobrazen přístroj i s ostatním zařízením. Nespornou výhodou přístroje je 

možnost nastavení vysokých tlaků, a to až 50 barů. 
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Vlastní experimenty probíhaly v atmosféře dusíku v rozmezí tlaků od 0,3 do 45 barů za 

účelem sledování závislosti sorpční schopnosti materiálu na zvyšujícím se tlaku. Sorpce 

probíhala při teplotách 20, 30 a 40 °C. Každý experiment je rozdělen do čtyř sérií. První tři 

jsou dále rozděleny do 14 kroků a poslední série do 8 kroků. Čtvrtá série probíhá pouze v 

přítomnosti helia a provádí se z důvodu korekce na vztlak. V každé sérii předchází vlastnímu 

sorpčnímu měření sušení vzorku (v atmosféře He) a následná evakuace. Tímto je zajištěno 

vyčištění materiálu od případných nečistot. Nastavení sorpčního programu je uvedeno 

v tabulce 6. 

Tabulka 6 Nastavení sorpčního programu na přístroji TGA-HP50 

1.,2. a 3. SÉRIE N2; t = 20, 30, 40 °C

a) Sušení

- 110 °C; 10 °C/min.; maximální doba sušení: 180 min.

b) Sorpce

1. krok: 0,333 barů 8. krok: 6,666 barů

2. krok: 0,667 barů 9. krok: 13,332 barů

3. krok: 1 bar 10. krok: 19,998 barů

4. krok: 1,333 barů 11. krok: 26,664 barů

5. krok: 2 bary 12. krok: 33,331 barů

6. krok: 2,666 barů 13. krok: 39,997 barů

7. krok: 3,333 barů 14. krok: 46,663 barů

4. SÉRIE He; t = 20 °C

a) Sušení

- 110 °C; 10 °C/min.; maximální doba sušení: 180 min.

b) Sorpce

1. krok: 0,667 barů 5. krok: 4 bary

2. krok: 1,333 barů 6. krok: 6,666 barů

3. krok: 2,666 barů 7. krok: 13,332 barů

4. krok: 3,333 barů 8. krok: 26,664 barů

- maximální doba zdržení na jednotlivých krocích: 60 
min., nebo pokud během 2 min. nedojde ke změně 
hmotnosti o 0.005 hm. %

- maximální doba zdržení na jednotlivých krocích: 60 

min., nebo pokud během 2 min. nedojde ke změně 
hmotnosti o 0.005 hm. %
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8. Termogravimetrická analýza vstupních surovin 

Termogravimetrická analýza vstupních surovin nám poskytla informace o jejich tepelné 

stabilitě, průběhu rozkladu a také o produktech vznikajících během termické degradace. Z 

údajů lze také předpokládat složení jednotlivých vzorků. 

8.1 Termogravimetrická analýza v redukčním prostředí dusíku 

V této kapitole jsou shrnuty výsledky termického rozkladu biomasy a uhlí naměřené v 

rámci všech čtyř teplotních programů, respektive jejich pyrolýzní části. Celkem 30 vzorků 

bylo charakterizováno termogravimetrickou analýzou v inertním prostředí dusíku. Byla 

zvolena rychlost ohřevu 10 a 20 °C a průtok dusíku 75 ml/min. Konečná teplota pyrolýzy pak 

byla 800, 1000 a 1200 °C. Z naměřených dat byla vypočítána první derivace ztráty hmotnosti 

jako funkce času. Z vypočtených údajů pak byly odvozeny tyto parametry: maximální vývin 

těkavých látek (DTGmax) a teplota zde naměřená (Tmax). Derivační křivka pak podrobněji 

zachycuje jednotlivé děje termického rozkladu, které se objevují jako vrcholky. Vzhledem k 

rozdílnému obsahu vlhkosti v jednotlivých vzorcích, které nebyly před analýzou vysušeny, 

naměřené hodnoty byly přepočítány na sušinu.  

Čtyři teplotní události byly zaznamenány během pyrolýzy biomasy. První událost odráží 

vypařování vody (kolem 100 °C) a není proto zahrnuta v tabulkách. Další tři píky pak 

charakterizují složení jednotlivých vzorků. Některé vzorky však vykazují pouze tři termické 

události, jak je znázorněno na obrázku 9. Důvodem je překrývání píků celulózy a 

hemicelulózy (Kašt, Olš, MixP, MixD, Top, Vrb/Top, DŠ). Termogravimetrické křivky tak 

potvrzují fakt, že biomasa je kombinací všech tří komponentů, přičemž tato kombinace je pro 

každý vzorek biomasy odlišná (viz obrázek 9). Celkové množství těkavých látek uvolněných 

při teplotě 800 °C bylo průměrně 77,10 hm.%, při teplotě 1000 °C uvolněné těkavé látky 

tvořily 78,52 hm.% z celkové hmotnosti vzorku přepočtené na sušinu. U pěti vzorků byla 

nastavena konečná teplota na 1200 °C. Při porovnání s naměřenými hodnotami při teplotě 

1000 °C lze říci, že hodnoty jsou odlišné pouze o cca 0,4 hm.%, což značí, že nedochází k 

dalšímu rozkladu. 
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Obrázek 9 DTG-křivky hlavních komponentů a vybraných vzorků biomasy 

Vzorky uhlí vykazovaly odlišné chování. Byly zaznamenány tři, respektive dvě, teplotní 

události pro vzorky Guasare, Copabella, hnědé uhlí a černé uhlí, přičemž první pík 

charakterizuje odstranění vlhkosti a není proto zahrnut v tabulkách. Obecně lze říci, že teplota 

rozkladu uhlí je o 150 °C vyšší, než je tomu u biomasy. Hnědé uhlí je rozkládáno při nižších 

teplotách – cca 450 °C a černé uhlí začíná degradovat kolem cca 500 °C. Celkové množství 

uvolněných těkavých látek je mnohem nižší než u biomasy, a proto jsou zde vyšší výnosy 

pevných produktů. V následujících kapitolách jsou podrobněji popsány výsledky měření v 

jednotlivých programech. 

8.1.1 Výsledky pyrolýzního programu 1 

Třináct jednotlivých vzorků zahrnujících biomasu a její hlavní složky (hemicelulóza, 

celulóza, lignin), uhlí a uhlík, jako produkt karbonizace olivovníku a eukalyptu, bylo 

testováno v tomto teplotním režimu. Dále pak devět směsí v poměru 1:1 s uhlím Copabella. 

Vzorky byly jak v práškové formě, tak i ve formě pelet s průměrem 10 mm, které byly 

stlačeny silou 2 a 4 t. Program probíhal s rychlostí ohřevu (10 °C/min) a konečná teplota byla 

nastavena na 800 °C. Během pyrolýzy biomasy byly zaznamenány čtyři teplotní události, 

přičemž první lze přisuzovat odstranění vlhkosti ze vzorku (není zahrnuta v tabulkách). Další 

získaná data byla přepočtena na sušinu vzorku, kdy počáteční hmotnost je vztažena k teplotě 

150 °C. Další tři události (píky) odpovídají rozkladu základních složek a jejich degradace pak 
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probíhá v tomto pořadí: Hemicelulóza, jako nejvíce labilní složka, se rozkládá v rozmezí 

teplot 220 – 320 °C; následuje celulóza s maximální rychlostí rozkladu a nejužším teplotním 

intervalem degradace v rozmezí 320 – 380 °C; lignin je složkou nejstabilnější a jeho 

degradace probíhá nejnižší rychlostí v širokém rozmezí teplot 150 – 800 °C. Některé vzorky 

vykazují pouze tři teplotní události. Důvodem je překrývání píků rozkladu celulózy a 

hemicelulózy (MixD, DŠ). Nejvíce těkavých látek bylo uvolněno při teplotách 300 – 400 °C, 

což odpovídá degradaci celulózy, která je také majoritní složkou biomasy. V následující 

tabulce 7 a tabulce 8 jsou shrnuty hlavní charakteristiky všech použitých vzorků, respektive 

množství těkavých látek uvolněných v průběhu pyrolýzy, hodnoty maximálního vývinu 

těkavých látek (DTGmax) a teplot zde naměřených (Tmax). Hodnoty jsou přepočteny na sušinu 

vzorku. Jak můžeme vidět, množství uvolněných těkavých látek je u vzorků biomasy mnohem 

větší než u uhlí a pevných uhlíkatých zbytků. Také interval teplot, ve kterých je zaznamenán 

nejvyšší úbytek hmotnosti, je rozdílný – u biomasy je teplotní interval 250 – 370 °C a u uhlí a 

uhlíku 400 – 560 °C. 

Tabulka 7 Výsledné hodnoty naměřené v teplotním programu 1 

 

Tabulka 8 Výsledné hodnoty naměřené v teplotní programu 1 - směsi 

 

 Vzorek XYL CELU LIGN OLIVK EUKA MIXD DŠ OLIV COPA GU CEU COL

VM 250 (hm.% suš.) 9,8 1,0 6,8 5,7 2,9 3,5 4,5 5,2 0,2 0,6 1,4 1,1

VM 300 (hm.% suš.) 52,7 3,7 14,3 31,3 18,8 19,8 17,4 19,6 0,3 1,0 2,3 1,8

VM 350 (hm.% suš.) 58,3 71,5 24,5 63,1 58,8 62,5 46,0 40,8 0,5 1,9 3,2 2,6

VM 400 (hm.% suš.) 61,7 81,3 34,1 68,6 67,2 71,1 65,4 64,8 0,8 3,8 4,3 3,3

VM 450 (hm.% suš.) 64,5 83,9 38,7 71,8 71,2 74,5 69,7 69,3 1,7 12,2 5,7 4,1

VM 500 (hm.% suš.) 66,4 85,5 42,0 73,6 73,4 76,3 72,1 71,8 4,3 23,1 7,9 5,0

VM 600 (hm.% suš.) 67,9 87,2 45,7 75,7 76,5 78,6 74,7 74,6 9,4 29,1 15,9 8,5

VM 700 (hm.% suš.) 68,5 88,1 49,5 76,7 78,0 79,7 76,2 76,0 11,7 32,2 21,6 13,4

VM 800 (hm.% suš.) 69,4 88,6 52,9 77,2 78,8 80,3 77,1 76,9 13,7 34,5 24,5 16,3

pevný zbytek (hm.%) 28,9 10,9 43,9 21,6 20,0 18,2 21,5 21,9 85,6 64,2 70,6 80,1

Tmax1 (ºC) 283 339 364 270 285 341 355 296 508 455 267 603

Tmax2 (ºC) 648 332 338 391 393 363 715 569 681

Tmax3 (ºC) 740 400 407

DTG1max (%/min) 31,25 27,86 2,25 5,51 4,15 11,24 8,18 3,74 0,79 2,99 0,18 0,46

DTG2max (%/min) 0,43 9,19 12,23 0,93 1,02 8,75 0,22 0,88 0,57

DTG3max (%/min) 0,59 0,98 1,03

 Vzorek EUKA/COPA MIXD/COPA DŠ/COPA OLIV/COPA OLIVK/COPA GU/COPA CEU/COPA COL/COPA

VM 250 (hm.% suš.) 1.4 1.5 3.2 2.5 2.5 0.3 0.7 0.6

VM 300 (hm.% suš.) 9.3 9.5 12.3 9.8 9.8 0.6 1.2 1.0

VM 350 (hm.% suš.) 29.2 30.8 30.0 20.5 20.5 1.1 1.7 1.4

VM 400 (hm.% suš.) 34.2 35.8 34.2 33.2 33.2 2.3 2.4 1.9

VM 450 (hm.% suš.) 36.6 38.2 36.7 35.8 35.8 6.9 3.5 2.7

VM 500 (hm.% suš.) 38.9 40.7 39.4 38.3 38.3 13.9 5.9 4.5

VM 600 (hm.% suš.) 42.7 43.7 42.3 42.1 42.1 19.4 12.2 8.6

VM 700 (hm.% suš.) 44.7 45.3 44.1 43.9 43.9 22.1 16.2 12.2

VM 800 (hm.% suš.) 46.0 46.3 45.1 45.3 45.3 24.1 18.4 14.5

Pevný zbytek (hm.%) 51.8 52.0 53.2 52.9 52.9 74.8 78.8 83.3

Tmax1 (ºC) 283 343 340 288 288 459 521 511

Tmax2 (ºC) 339 478 478 365 365 719 677

Tmax3 (ºC) 403 503 503

DTG1max (%/min) 2.06 5.56 4.08 1.89 1.89 1.72 0.70 0.50

DTG2max (%/min) 5.91 0.51 0.53 4.36 4.36 0.23 0.37

DTG3max (%/min) 0.51 0.55 0.55
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Pokud porovnáme vzorky Oliv, OlivK, MixD, DŠ a Euka s jejich hlavními složkami, 

můžeme odhadnout jejich složení. Největší množství těkavých látek a také nejnižší výnos 

pevných produktů je pozorován u vzorků Euka a MixD. Vzhledem k jejich hodnotám Tmax a 

DTGmax lze konstatovat větší podíl celulózy, než je tomu u ostatních vzorků. Na druhé straně 

průběh tepelné degradace vzorků Oliv a DŠ má blíže k pyrolýze ligninu. Také výnos jejich 

pevných produktů dosahoval přibližně 22 hm.%. Pyrolýzní uhlík oproti surové biomase 

obsahuje malé množství těkavých látek. Na obrázku 10 si můžeme všimnout vyšších hodnot 

DTGmax a vyššího vývinu těkavých látek u vzorku CEU. Stejně je tomu i u surové biomasy 

(Euka). Z toho vyplývá, že mateřská surovina má vliv na chování jejích pevných produktů.   

Pyrolyzovány byly také dva vzorky uhlí. Průběh jejich tepelné degradace ukázal 

rozdíly, které se projevily na počáteční teplotě degradace, jejím celkovém průběhu a nejvíce 

pak na uvolněných těkavých látkách. Uhlí Gu se začalo rozkládat při teplotě 230 °C a celkové 

množství uvolněných těkavých látek při konečné teplotě 800 °C bylo 34,5 hm.% sušiny. 

Začátek rozkladu uhlí Copa byl zaznamenán při teplotě 285 °C a celkové množství 

uvolněných těkavých látek bylo 13,7 hm.% sušiny. Množství těkavých látek, uvolněných v 

průběhu pyrolýzy, klesá v tomto pořadí: Celulóza ˃ MixD ˃ Euka ˃ OlivK ˃ DŠ ˃ Oliv ˃ 

Xylan ˃ Lignin ˃ GU ˃ CEU ˃ COL ˃ Copa. Teplota (Tmax), naměřená při maximální 

hodnotě DTG, roste v následujícím pořadí: Xylan ˃ OlivK ˃ Euka ˃ Celulóza ˃ MixD ˃ DŠ ˃ 

Oliv ˃ Lignin ˃  GU ˃ Copa ˃ COL ˃ CEU.  

Různé chování uhlí a biomasy je zřejmé vzhledem k jejich rozdílné chemické struktuře. 

Zatímco biomasa obsahuje relativně slabé éterové vazby, struktura uhlí je tvořena převážně 

polycyklickými aromatickými uhlovodíky. Tyto vazby jsou více odolné vůči tepelné 

degradaci [8]. Chování uhlí a pýrolýzních uhlíků se jeví jako velice podobné, ale porovnáním 

DTG křivek na obrázku 11 zjistíme, že pyrolýzní uhlík má velmi pomalý a hladký průběh 

degradace s nižší maximální hodnotou DTG a nižším úbytkem hmotnosti – zejména při 

porovnání s GU. Zajímavé je, že u obou pyrolýzních uhlíků byla maximální hodnota DTG 

naměřena při teplotě 74 °C (COL) a 78 °C (CEU), což je v důsledku odpařování vody. Tyto 

hodnoty tedy nebyly zařazeny do výpočtů. 
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Obrázek 10 DTG-křivky biomasy a jejich pyrolýzních uhlíků 

 

Obrázek 11 DTG-křivky uhlí a pyrolýzních uhlíků 

Všechny vzorky, kromě pyrolýzních uhlíků a hlavních složek, byly stlačeny silou 2 t a 

některé vzorky 4 t do pelet o průměru 10 mm. Množství uvolněných těkavých látek je 

všeobecně nižší než u práškových vzorků. Toto platí zejména pro vzorky obsahující vyšší 

množství těkavých látek. Největší rozdíly jsou u vzorků MixD, Euka a DŠ. S narůstajícím 

množstvím těkavých látek je konečný rozdíl mezi práškovou formou vzorku a jeho peletami 

až 3,7 %. Tři vzorky byly lisovány také lisovací sílou 4 t (Copa, Oliv, Euka). Větší lisovací 

síla se projevila na nepatrně vyšším výnosu pevných produktů, který činil 0,3 % pro Euka a 

0,1 % pro Oliv. U vzorku Copa se pak žádný rozdíl ve výnosu pevných produktů neprojevil. 

Chování směsných vzorků biomasy a uhlí je podrobně rozebráno v kapitole 8.3. 
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8.1.2 Výsledky pyrolýzního programu 2 

Tři vzorky biomasy (Euka, DŠ, Oliv), její tři hlavní složky (Xyl, Celu, Lign) a uhlí 

(GU) byly pyrolyzovány rychlostí ohřevu 20 °C/min. Konečná teplota byla nastavena na 1000 

°C s dobou zdržení 1 min. Během pyrolýzy biomasy byly zaznamenány čtyři teplotní události, 

přičemž první lze přisuzovat odstranění vlhkosti ze vzorku (není zahrnuta v tabulkách). Další 

tři události (píky) odpovídají rozkladu základních složek. Vzorek DŠ vykazuje pouze tři 

teplotní události, což již bylo pozorováno v předchozím teplotním programu 1. Lignin, u 

kterého byly v předchozím testu zaznamenány pouze tři píky, se u vyšší rychlosti rozkládal za 

vzniku 4 píků s jejich vyšší hodnotou. V tabulce 9 jsou uvedeny hlavní události, zaznamenané 

v průběhu teplotního programu 2, uvedené hodnoty jsou přepočteny na sušinu vzorku, kdy 

počáteční hmotnost je vztažena k teplotě 150 °C. Celkové množství těkavých látek, 

uvolněných při konečné teplotě 1000 °C se pohybovalo okolo 77 hm.% sušiny pro vzorky 

biomasy a 35,7 hm.% pro vzorek GU. 

Tabulka 9 Výsledné hodnoty naměřené v teplotním programu 2 

 

8.1.3 Výsledky pyrolýzního programu 3 

Patnáct vzorků biomasy bylo pyrolyzováno rychlostí ohřevu 20 °C/min na konečnou 

teplotu 1000 °C s dobou zdržení 5 min. Během pyrolýzy biomasy byly zaznamenány čtyři 

teplotní události, přičemž první lze přisuzovat odstranění vlhkosti ze vzorku (není zahrnuta v 

tabulkách). Další získaná data byla přepočtena na sušinu vzorku, kdy počáteční hmotnost je 

vztažena k teplotě 150 °C. Další tři události (píky) odpovídají rozkladu základních složek. 

Vzorky, u kterých byly zaznamenány pouze tři píky (včetně píku charakterizujícího odpaření 

Vzorek XYL CELU LIGN EUKA DŠ OLIV GU

VM 250 (hm.% suš.) 8,4 1,4 10,0 2,0 3,2 3,6 0,5

VM 300 (hm.% suš.) 52,1 2,5 16,3 14,5 12,0 14,8 0,9

VM 350 (hm.% suš.) 58,6 46,3 25,5 47,3 36,2 33,7 1,6

VM 400 (hm.% suš.) 62,1 79,1 35,5 63,7 63,2 62,3 3,1

VM 450 (hm.% suš.) 64,9 82,4 40,1 68,2 67,8 67,4 9,0

VM 500 (hm.% suš.) 66,8 84,2 43,4 70,8 70,5 70,3 21,6

VM 600 (hm.% suš.) 68,4 86,1 47,1 74,1 73,4 73,4 28,6

VM 700 (hm.% suš.) 69,0 87,0 50,4 76,0 74,9 75,0 31,8

VM 800 (hm.% suš.) 69,6 87,4 53,6 76,8 75,8 75,8 34,1

VM 900 (hm.% suš.) 70,5 87,7 54,4 77,3 76,2 76,2 35,2

VM 1000 (hm.% suš.) 71,7 87,9 55,0 77,5 76,6 76,5 35,7

Pevný zbytek (hm.%) 27,4 11,8 43,5 21,1 21,9 22,2 63,2

Tmax1 (ºC) 293 354 317 350 367 309 468

Tmax2 (ºC) 377 416 419 376 788

Tmax3 (ºC) 667 699

Tmax4 (ºC) 772

DTG1max (%/min) 61,13 53,19 3,91 21,23 15,95 7,81 6,07

DTG2max (%/min) 4,61 2,07 1,97 16,46 0,40

DTG3max (%/min) 0,70 0,29 0,68

DTG4max (%/min) 0,95
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vlhkosti), jsou Kašt, Olš, MixP, MixD. Jak je patrné z tabulky 10, nejvíce těkavých látek bylo 

opět uvolněno při teplotách 300 – 400 °C, což odpovídá degradaci celulózy. Celkové 

množství těkavých látek, uvolněných při konečné teplotě 1000 °C, se pohybovalo okolo 80 

hm.% sušiny. V tabulce 11 jsou uvedeny počáteční a konečné teploty tepelné degradace. Tyto 

teploty jsou vztaženy ke stupni přeměny materiálu ve 2 a 98 % (vztaženo na sušinu). Stupeň 

přeměny materiálu byl vypočítán podle následujícího vztahu: 

   
   

     
 

(10) 

kde X – stupeň přeměny materiálu, 

 VM – množství uvolněných těkavých látek, 

 VMmax – maximální množství uvolněných těkavých látek. 

Z těchto údajů lze pak vyvodit začátek přeměny materiálu, konec přeměny a teplotní 

interval celého procesu. Pro vzorky biomasy se teplotní interval degradace pohybuje v 

rozmezí teplot 200 – 730 °C. V nejdelším teplotním intervalu se pak rozkládaly vzorky Kašt, 

Oliv, DubL, OlivK. U těchto vzorků byl také výnos pevného zbytku nejvyšší (viz tabulka 11). 

Konečná teplota degradace je při porovnání s literaturou zapříčiněna rozkladem ligninu, jehož 

rozklad končí právě kolem teploty 700 °C [53]. 

Tabulka 10 Výsledné hodnoty naměřené v teplotním programu 3 

 

Vzorek JAV DUBA JAS MIXD OLIV DUBL OLŠ

Velikost vzorku (mm) <1 <0,212 <1 <0,212 <1 <0,212 <1 <0,212 <1 <1 <0,212 <1 <0,212 

VM 250 (hm.% suš.) 2.7 3.1 3.4 3.9 2.7 3.4 2.4 2.5 6.3 3.6 5.1 3.0 3.9

VM 300 (hm.% suš.) 21.5 23.2 22.3 23.7 19.7 22.1 14.4 14.7 22.4 21.9 23.0 18.2 19.4

VM 350 (hm.% suš.) 57.3 59.4 55.9 58.4 55.4 58.4 48.4 49.7 46.3 53.8 51.7 50.4 50.9

VM 400 (hm.% suš.) 71.4 71.7 72.6 72.5 74.7 74.0 69.9 70.2 66.4 66.8 62.3 69.3 67.2

VM 450 (hm.% suš.) 74.4 74.6 75.7 75.6 77.4 76.8 73.6 73.9 70.4 70.5 66.3 72.7 70.7

VM 500 (hm.% suš.) 76.1 76.3 77.3 77.3 79.0 78.4 75.6 75.9 72.6 72.9 69.2 74.7 72.7

VM 600 (hm.% suš.) 78.2 78.4 79.4 79.4 80.8 80.3 77.9 78.2 75.2 75.3 71.7 76.9 75.1

VM 700 (hm.% suš.) 79.2 79.4 80.3 80.3 81.6 81.1 79.0 79.3 76.4 77.2 74.6 78.0 76.4

VM 800 (hm.% suš.) 79.8 80.0 80.8 80.8 82.1 81.6 79.7 80.0 77.1 78.0 75.5 78.7 77.1

VM 900 (hm.% suš.) 80.1 80.4 81.1 81.1 82.4 81.9 80.1 80.4 77.5 78.4 75.9 79.1 77.5

VM 1000 (hm.% suš.) 80.5 80.8 81.4 81.4 82.8 82.3 80.5 80.7 78.0 78.9 76.3 79.5 77.9

Pevný zbytek (hm.%) 18.5 18.2 17.8 17.7 16.4 16.9 18.3 18.0 20.9 20.0 22.5 19.5 21.0

Tmax1 (ºC) 293 293 285 285 294 349 354 355 288 289 154 351 349

Tmax2 (ºC) 347 347 348 347 351 401 397 357 347 287

Tmax3 (ºC) 416 486 345

Tmax4 (ºC) 670 480

Tmax5 (ºC) 679

DTG1max (%/min) 11.17 11.46 9.16 9.13 9.19 19.29 21.88 21.33 7.44 9.61 0.52 18.76 16.97

DTG2max (%/min) 20.18 19.09 21.68 21.51 22.14 1.82 1.83 16.39 17.73 8.90

DTG3max (%/min) 1.73 1.00 14.42

DTG4max (%/min) 0.51 1.32

DTG5max (%/min) 0.88
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Tabulka 11 Počáteční a konečné teploty degradace biomasy a výnosy pevných zbytků 

 

8.1.4 Výsledky pyrolýzního programu 4 

Tento program probíhal jako jediný na přístroji firmy NETZCH. Celkem sedm vzorků 

bylo analyzováno v tomto teplotním programu – HU, KU, Buk, Vrb, Top, Buk/Dub, Vrb/Top. 

Počáteční navážka vzorků byla větší než u předchozích experimentů z důvodu použití jiného 

rozměru pánvičky, proto je zahrnuta v tabulce 12. Jako u předchozích testů, tak i tady byly 

zaznamenány čtyři teplotní události u vzorků biomasy a u vzorku uhlí KU. Vzorek hnědého 

uhlí vykazoval pouze tři píky. Odstranění vlhkosti opět není zahrnuto v tabulce 12. 

Vzorek BŘZ AKAČ JAB BORM KAŠT EUKA OLIVK MIXP

Velikost vzorku (mm) <1 <1 <0,212 <1 <0,212 <1 <0,212 <1 <0,212 <1 <0,212 <1 <1

VM 250 (hm.% suš.) 2.1 3.9 4.8 2.7 3.0 2.2 3.2 3.8 5.6 4.0 4.6 3.5 3.4

VM 300 (hm.% suš.) 19.2 20.3 23.0 20.9 22.2 13.8 15.6 22.5 26.7 19.9 22.8 26.4 16.2

VM 350 (hm.% suš.) 52.5 56.6 59.0 54.2 56.3 47.4 51.0 58.6 54.9 60.6 61.0 57.0 51.6

VM 400 (hm.% suš.) 75.0 72.0 71.2 71.1 71.5 71.8 72.7 65.1 60.4 68.3 66.9 66.8 69.6

VM 450 (hm.% suš.) 78.1 74.7 73.9 74.2 74.5 75.5 76.2 68.9 64.4 72.0 70.7 70.4 73.4

VM 500 (hm.% suš.) 79.7 76.3 75.5 76.0 76.2 77.4 78.1 71.3 67.1 74.1 72.8 72.4 75.4

VM 600 (hm.% suš.) 81.6 78.3 77.6 78.1 78.4 79.6 80.3 74.6 71.1 77.0 75.9 74.8 77.9

VM 700 (hm.% suš.) 82.5 79.2 78.6 79.1 79.4 80.7 81.4 76.3 73.2 78.3 77.4 75.9 79.1

VM 800 (hm.% suš.) 83.1 79.8 79.1 79.8 80.0 81.3 82.0 77.1 74.2 79.0 78.1 76.5 79.9

VM 900 (hm.% suš.) 83.4 80.1 79.4 80.1 80.3 81.7 82.3 77.5 74.7 79.3 78.4 76.9 80.3

VM 1000 (hm.% suš.) 83.8 80.5 79.8 80.5 80.7 82.1 82.7 77.9 75.1 79.7 78.8 77.5 80.7

Pevný zbytek (hm.%) 15.5 18.6 19.2 18.5 18.5 17.0 16.4 21.0 23.5 19.3 20.2 21.0 18.3

Tmax1 (ºC) 302 284 284 293 293 356 355 324 318 275 277 280 351

Tmax2 (ºC) 355 347 346 350 349 405 409 401 397 335 331 343 405

Tmax3 (ºC) 382 382 407

Tmax4 (ºC)

Tmax5 (ºC)

DTG1max (%/min) 10.69 7.68 8.30 9.83 10.18 23.06 21.27 18.26 16.08 7.04 8.12 11.00 18.97

DTG2max (%/min) 22.05 24.81 21.73 20.33 19.30 1.71 1.64 1.87 2.01 23.37 21.54 17.53 1.77

DTG3max (%/min) 1.90 1.97 1.69

DTG4max (%/min)

DTG5max (%/min)

Ti (°C) Tf (°C) T [i,f]

CY1000 

(%)

Zrnitostní 

velikost 

(mm)

 < 1 < 0,212  < 1 < 0,212  < 1 < 0,212  < 1 < 0,212

Oliv 204 697 494 22,0

Kašt 227 214 703 729 476 515 22,1 24,9

OlivK 227 703 477 22,5

DubL 227 210 710 710 483 499 21,1 23,7

Olš 232 224 680 685 448 461 20,5 22,1

Euka 227 224 677 681 449 457 20,3 21,2

AkaČ 226 220 653 646 427 426 19,5 20,2

Jab 236 234 674 658 437 425 19,5 19,3

Jav 235 234 663 660 428 426 19,5 19,2

MixP 228 691 462 19,3

MixD 239 238 684 673 445 435 19,5 19,3

DubA 233 230 632 635 399 405 18,6 18,6

BorM 240 232 665 650 425 419 17,9 17,6

Jas 236 232 640 635 404 403 17,2 17,7

Břz 243 642 399 16,2
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Tabulka 12 Výsledné hodnoty naměřené v teplotním programu 4 

 

Při porovnání výsledných hodnot výnosu pevných zbytků při konečné teplotě 1200 °C 

si můžeme všimnout rozdílných výnosů u směsí a u jejich jednotlivých složek. Velký rozdíl je 

u vzorku Vrb/Top a jednotlivých složek (vrby a topolu). Vysvětlením pro odlišné výnosy 

pevných produktů může být původ vzorků. Ačkoliv směsné vzorky obsahují výše uvedené 

druhy stromů, jejich původ je odlišný. Výnosy pevných produktů se u vzorků uhlí velmi liší, a 

to v souvislosti se stupněm prouhelnění. Také průběh jejich degradace je oproti biomase 

velmi pozvolný, s nízkými hodnotami DTGmax. 

8.2 Termický rozklad biomasy v oxidačních atmosférách vzduchu a CO2 

Termický rozklad v oxidačních atmosférách vzduchu a oxidu uhličitého probíhal v 

návaznosti na pyrolýzní testy, tudíž se jednalo o spalování pevných produktů pyrolýzy. Test 

probíhal u práškových vzorků s velikostí částic < 0,212 a < 1 mm. Počáteční teplota byla ve 

všech experimentech 1000 °C, rychlost ohřevu 20 °C/min, průtok plynů 50 ml/min a doba 

zdržení na konečné teplotě 1300 °C činila 5 min.  

Účelem termického rozkladu biomasy v oxidačních atmosférách bylo porovnání 

reaktivit pevných pyrolýzních produktů vzhledem ke zvolenému reakčnímu prostředí. 

Z tabulky 13, kde jsou uvedeny výnosy pevných zbytků, je zřejmý nejvyšší úbytek hmotnosti 

v případě atmosféry oxidu uhličitého, kde byla také zaznamenána vyšší reaktivita. Největší 

rozdíl hodnot maximálních reaktivit (Rmax) mezi oběma atmosférami, byl zaznamenán u 

vzorků AkaČ (13,2 %/min), Jav (10,8 %/min) a Jab (10,2 %/min). Naopak nejmenší rozdíly 

byly zaznamenány u vzorků BorM (1,1 %/min), Euka (2,1 %/min) a Oliv (2,5 %/min). 

Hodnoty Rmax jsou uvedeny v tabulce 13, grafické znázornění reaktivity vzorků Jav a Oliv je 

Vzorek BUK BUK/DUB TOP VRB/TOP VRB HU KU

Navážka vzorku (mg) 163,4 227,3 195,0 270,6 190,7 54,9 71,3

Velikost vzorku (mm) <0,8 0,75 - 3 <0,8 <0,8 <0,8 <0,2 <0,2

Obsah vody (hm %) 2,7 8,1 7,9 6,2 7,5 8,3 1,0

VM 550 (hm.% suš.) 71,9 69,0 70,3 64,7 69,1 26,1 10,7

VM 750 (hm.% suš.) 74,1 71,2 72,5 67,8 71,7 36,0 14,9

VM 800 (hm.% suš.) 74,4 71,5 72,8 68,1 71,9 38,2 16,1

VM 1000 (hm.% suš.) 74,8 71,8 73,4 68,6 72,5 46,7 17,2

VM 1200 (hm.% suš.) 74,9 72,0 73,8 69,1 72,9 54,4 17,9

Pevný zbytek (hm.%) 22,4 19,9 18,3 24,7 19,5 37,2 81,1

Tmax1 (ºC) 294 293 302 292 298 480 483

Tmax2 (ºC) 349 349 350 346 352 705 502

Tmax3 (ºC) 402 405 399 404 414 553

DTG1max (%/min) 4,86 4,20 4,16 3,49 3,99 0,99 0,88

DTG2max (%/min) 9,88 10,39 10,16 6,83 9,42 0,41 1,42

DTG3max (%/min) 0,84 0,79 0,78 1,03 0,78 0,42
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na obrázku 12. Nejvíce reaktivními uhlíky v obou atmosférách jsou Jav, AkaČ a Jab. Nejméně 

reaktivními jsou vzorky Oliv, Kašt, Euka. Mezi výší reaktivity a jejich rozdílnou hodnotou v 

atmosférách CO2 a vzduchu můžeme odvodit jakousi souvislost – čím vyšší má vzorek 

hodnotu Rmax, tím větší je rozdíl maximální reaktivity v prostředích. I zde lze konstatovat, že 

složení vzorků a zastoupení hlavních složek hraje důležitou roli, a že termické chování je pro 

každý vzorek a jeho pevný pyrolýzní produkt specifické.  

Reaktivita je vyjádřena jako závislost stupně přeměny materiálu v čase a byla 

vypočítána podle vzorce (11). 

   
       
       

 
(11) 

kde R – reaktivita (%/min), 

 X – stupeň přeměny materiálu (%), 

 t – čas (min). 

Jak uvádí tabulka 14, celkový úbytek hmotností vzorků se v oxidačních atmosférách 

pohyboval kolem 96 % (celkový úbytek i s pyrolýzní částí pak byl cca 99 %). Pouze v inertní 

atmosféře dusíku pak celkový úbytek hmotnosti činil zhruba 82 %. Výnosem pevného zbytku 

po pyrolýze a následné oxidaci, který činil cca 1 hm.%, lze vyjádřit popelnatost vzorků, která 

je proti např. uhlí, nízká. 

Tabulka 13 Hodnoty maximálních reaktivit vzorků a výnosy pevných zbytků v rozdílných atmosférách 

 

 
VZDUCH CO2 N2 VZDUCH CO2 N2

OLIVK - 23.6 - - 1.1 -

EUKA 20.2 22.3 8.3 3.8 1.4 93.8

MIXP - 20 - - 1.8 -

AKAČ 28.7 41.9 8 4.1 1.8 92.9

BORM 25.5 26.6 6.8 4.2 2 93.3

DUBA 25.2 34.9 7.1 4 2.2 94

KAŠT 19.3 21.9 6.4 3.9 2.4 94.9

OLIV 18.3 20.8 - 4.2 2.6 -

BŘZ 28.6 32 - 5.2 2.6 -

JAS 29.8 37.6 8.1 4.7 2.7 91.5

OLŠ 27.2 31.8 6.7 4.7 3 94.3

MIXD 26.9 33.1 6.4 5.4 3.2 93.4

JAB 28.8 39 6.9 5.5 3.3 94

JAV 31.1 41.9 7 6.3 4.7 92.4

DUBL 26.5 34 7.3 7.5 7.3 93.4

Výnos pevného zbytku (hm. %)Hodnota maximální reaktivity (%/min)
Vzorek
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Tabulka 14 Hmotnostní úbytky vzorků a jejich pevných produktů v různých reakčních atmosférách 

 

Vysvětlivky: m0 - počáteční hmotnost vzorku; mp - hmotnost pyrolýzního uhlíku; mf - konečná hmotnost 

pevného zbytku po termickém rozkladu v oxidačních atmosférách 

Dva vzorky byly testovány v atmosféře oxidu uhličitého s rozdílnou velikostí částic – 

BorM a AkaČ. Jak můžeme vidět na obrázku 13, tyto dva vzorky vykazují zcela odlišné 

chování. Zatímco vzorek AkaČ má vyšší reaktivitu s velikostí částic < 1 mm a současně 

menší výnos pevných zbytků, BorM má vyšší reaktivitu s velikostí částic < 0,212 mm a 

zároveň menší výnos pevných zbytků v této velikostní frakci. Důvodem může být opět různé 

zastoupení hlavních složek (hemicelulóza, celulóza, lignin) ve vzorcích, jak je patrné z 

výsledků naměřených v pyrolýzní části programu 3. 

 VZOREK ATMOSFÉRA m0 (mg) mp (mg) mf (mg) m0-mp (%) mp-mf (%) m0-mf (%)

OLIV VZDUCH 50.1 10.5 0.4 79.0 95.8 99.1

CO2 50.2 10.5 0.3 79.2 97.4 99.5

KAŠT VZDUCH 50.6 10.6 0.4 79.0 96.1 99.2

CO2 50.7 10.6 0.3 79.0 97.6 99.5

N2 50.8 11.9 11.3 76.5 5.1 77.7

OLIVK CO2 47.3 9.9 0.1 79.0 98.9 99.8

DUBL VZDUCH 50.8 10.1 0.8 80.0 92.5 98.5

CO2 50.4 10.1 0.7 80.0 92.7 98.5

N2 50.2 11.3 10.5 77.5 6.6 79.0

OLŠ VZDUCH 50.4 9.9 0.5 80.4 95.3 99.1

CO2 49.9 9.7 0.3 80.5 97.0 99.4

N2 49.9 10.5 9.9 79.0 5.7 80.2

EUKA VZDUCH 50.6 9.8 0.4 80.6 96.2 99.3

CO2 50.7 9.7 0.1 80.8 98.6 99.7

N2 50.0 10.1 9.5 79.8 6.2 81.0

AKAČ VZDUCH 50.4 9.4 0.4 81.3 95.9 99.2

CO2 49.9 9.2 0.2 81.6 98.2 99.7

N2 50.0 9.6 8.9 80.7 7.1 82.1

JAB VZDUCH 51.0 9.5 0.5 81.4 94.5 99.0

CO2 50.1 9.2 0.3 81.6 96.7 99.4

N2 50.6 9.3 8.8 81.5 6.0 82.7

JAV VZDUCH 47.5 8.8 0.6 81.5 93.7 98.8

CO2 47.5 8.8 0.4 81.5 95.3 99.1

N2 48.2 8.8 8.1 81.8 7.6 83.2

MIXP CO2 50.2 9.2 0.2 81.8 98.2 99.7

MIXD VZDUCH 48.7 8.9 0.5 81.7 94.6 99.0

CO2 48.7 8.9 0.3 81.8 96.8 99.4

DUBA VZDUCH 49.4 8.8 0.4 82.2 96.0 99.3

CO2 50.0 8.9 0.2 82.2 97.8 99.6

N2 49.9 8.8 8.3 82.3 6.0 83.4

BORM VZDUCH 51.1 8.8 0.4 82.9 95.8 99.3

CO2 50.4 8.5 0.2 83.2 98.0 99.7

N2 49.9 8.3 7.8 83.3 6.7 84.5

JAS VZDUCH 50.4 8.4 0.4 83.4 95.3 99.2

CO2 50.4 8.2 0.2 83.8 97.3 99.6

N2 50.0 8.5 7.7 83.1 8.5 84.5

BŘZ VZDUCH 51.2 7.9 0.4 84.5 94.8 99.2

CO2 50.7 7.8 0.2 84.6 97.4 99.6
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Obrázek 12 Grafické znázornění reaktivit vzorků Jav, Oliv v atmosféře vzduchu a CO2 

 

Obrázek 13 Rozdíl reaktivit vzorků AkaČ a BorM v atmosféře CO2 v souvislosti s velikostí částic 

8.3 Kopyrolýza biomasy a uhlí 

Celkem 8 směsných vzorků biomasy, uhlíku a uhlí bylo pyrolyzováno s cílem zjistit, 

zda se materiály navzájem ovlivňují a jestli má jejich kopyrolýza vliv na výnos pevných 

produktů. Vzorky (Euka/Copa, Oliv/Copa, OlivK/Copa, DŠ/Copa, MixD/Copa, GU/Copa, 

CEU/Copa, COL/Copa) byly testovány jak v práškové formě, tak i ve formě pelet. Jejich 

hmotnostní zastoupení odpovídalo poměru 1:1. Naměřená data všech směsí (obsah těkavých 

látek, výnosy pevných produktů, DTGmax, Tmax) jsou sumarizována v kap. 8.1.1 v tabulce 8. U 
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směsí, které byly analyzovány opakovaně, je pak uvedená hodnota aritmetickým průměrem 

jednotlivých testů. Experimentálně získané hodnoty směsných vzorků byly porovnány s jejich 

vypočtenými hodnotami, které byly odvozeny dle následujícího vztahu: 

   (  
   

       
)  (  

   
       

) 
(12) 

kde X – stupeň přeměny materiálu (%), 

 VM – množství uvolněných těkavých látek (%), 

 S, B, U – směs, biomasa, uhlí. 

Srovnáním křivek, které charakterizují průběh přeměny materiálu experimentálně 

naměřených a vypočtených hodnot, můžeme konstatovat, že jsou více méně totožné, což 

znamená, že směsi se chovají předvídatelně vzhledem k jejich poměrnému zastoupení 

jednotlivých složek (viz obrázek 14– průběh konverze směsného vzorku Euka/Copa). Není 

pozorována žádná chemická interakce, která by se projevila na výnosu pevných produktů. 

Experimentálně získaná data se od těch vypočtených liší maximálně o 1 hm.% (směs 

Copa/Euka). Tudíž lze říci, že vstupní materiály degradují nezávisle na sobě a výnos pevných 

zbytků může být predikován z jejich poměrného zastoupení ve vstupní surovině. Stejné 

výsledky byly popsány také v těchto publikacích [8, 7, 10, 9, 61, 11, 100, 62]. 

 

Obrázek 14 Průběh konverze směsného vzorku Euka/Copa – porovnání s jednotlivými vzorky 
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Obrázek 15 DTG -křivky směsných vzorků Euka/Copa, Oliv/Copa 

Jak můžeme vidět na obrázku 15, směsné vzorky degradují ve čtyřech stupních, přičemž 

první událost charakterizuje odstranění vlhkosti. Hlavní reakce a největší úbytek hmotnosti 

byl pozorován v rozmezí teplot 220 – 380 °C, ve stejném teplotním rozsahu jako 

hemicelulóza, celulóza a lignin. Čtvrtá teplotní událost pak byla pozorována v teplotním 

intervalu 460 – 530 °C, což odpovídá teplotě rozkladu uhlí. 

8.4 Vliv zvolených podmínek na průběh a výsledky analýz 

8.4.1 Rychlost ohřevu 

V tabulce 15 jsou porovnány výsledné hodnoty těkavých látek, uvolněných při teplotě 

800 °C v pyrolýzních programech 1 a 2. Také jsou zde uvedeny hodnoty DTGmax a Tmax a 

výnosy pevných produktů. Na první pohled je patrné, že rychlost ohřevu ovlivňuje výstupní 

parametry vzorků. Vyšší rychlost ohřevu má za následek vývin menšího množství těkavých 

látek a zároveň vyššího množství pevných produktů. Tento trend vykazují všechny testované 

vzorky s největším rozdílem u vzorku Euka (2 hm.%) a nejmenším u vzorku Oliv (1,1 hm.%). 

Také si můžeme všimnout, že hodnoty DTGmax a Tmax jsou vyšší při vyšší rychlosti ohřevu, 

což můžeme pozorovat i na obrázku 16, který znázorňuje průběh pyrolýzy vzorku Euka při 

rychlosti 10 a 20 °C/min. Použitím rychlosti ohřevu 20 °C/min je celý děj posunut do vyšších 

teplot, s rychlejším vývinem těkavých látek. Některé menší píky mohou splynout, a tudíž 

nemusíme rozlišit všechny teplotní děje. Ačkoliv je známo, že čím vyšší je rychlost ohřevu, 
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tím nižší je výnos pevných produktů, v tomto případě tomu tak není. Vyšší výnosy pevných 

produktů při teplotě 800 °C a rychlosti ohřevu 20 °C/min mohou být zapříčiněny posunutím 

tepelné degradace do vyšších teplot. Také rychlost ohřevu v druhém teplotním programu není 

tak velká, jako je tomu například u bleskových pyrolýz, kde je výtěžek pevného produktu 

minimální [54, 60]. 

Tabulka 15 Vliv rychlosti ohřevu na průběh degradace a výnos produktů 

 

 

Obrázek 16 DTG-křivky vzorku Euka při rychlosti ohřevu 10 a 20 °C/min 

8.4.2 Velikost částic 

Důležitým parametrem, který určuje pyrolýzní proces, je velikost částic. Velikost částic 

ovlivňuje rychlost ohřevu a přenos tepla v materiálu, čímž značně ovlivňuje sušení, primární 

pyrolýzu a její přesah. Pro jednotný a rychlý přenos tepla je vhodnější menší velikost zrn. 

Zároveň s menší velikostí částic můžeme předcházet sekundárním reakcím uvnitř částic. Jak 

Vzorek Euka DŠ Oliv

Rychlost ohřevu (°C/min) 10 20 10 20 10 20

DTG1max (%/min) 4,2   - 8,2 15,9 3,7 7,8

DTG2max (%/min) 12,2 21,2 1,0 2,0 8,7 16,5

DTG3max (%/min) 1,0 2,1   -   - 1,0   - 

Tmax1 (°C) 285 349,8 354,7 367,4 295,8 308,5

Tmax2 (°C) 338 415,8 393,2 419 363 376,3

Tmax3 (°C) 400,4   -   -   - 407   - 

VM 800 (hm.% sušiny) 78,8 76,8 77,1 75,8 76,9 75,8

CY 800 (hm.% sušiny) 21,2 23,2 22,9 24,2 23,1 24,2
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uvádí literatura, obecným pravidlem je, že pokud chceme dosáhnout vyšších výnosů pevného 

produktu, měli bychom volit větší velikost zrn [54, 67, 60]. V tomto případě byly některé 

vzorky biomasy upraveny na velikost < 1 mm a < 0,212 mm pro porovnání vlivu na pyrolýzní 

proces a na výnos produktů. V následující tabulce 16 a tabulce 17 je srovnání výnosu pevných 

produktů pro obě velikostní frakce. Údaje byly naměřeny v rámci teplotního programu 3, 

tudíž se výsledné hodnoty vztahují ke konečné teplotě 1000 °C. Objevují se i nepatrné rozdíly 

v hodnotách DTGmax a Tmax, kdy v první fázi rozkladu je rychlejší vývin těkavých látek u 

velikosti zrn < 0,212 mm, naopak ve druhé fázi je rychlost oproti větším částicím nižší. Díky 

menším částicím může probíhat tepelná výměna rychleji, a tudíž i vypaření vlhkosti a 

přeměna jednotlivých složek je rychlejší. Délka teplotního intervalu je u vzorků Kašt, DubL, 

Olš, Euka, DubA pro velikost < 0,212 mm vyšší, u ostatních vzorků je tomu naopak. Největší 

rozdíl je zaznamenán u vzorku Kašt., a to až 39 °C. Výnos pevného produktu je sice závislý 

na velikosti částic, ale zároveň je potřeba zohlednit i druh použité biomasy. Jak vyplývá 

z tabulky 16, nemůžeme jednoznačně říci, že vzorky s velikostí částic < 0,212 mm mají vyšší 

výnos pevných produktů, než ty s velikostí < 1 mm a naopak. Může zde existovat určitá 

spojitost mezi výší výnosu pevných produktů a velikostí zrn – tedy vzorky s obecně nižším 

výnosem pyrolýzního uhlíku dosahují jeho vyšších výnosů s velikostí částic < 1 mm (Jav, 

BorM, MixD, Jab). Na druhé straně vzorky s obecně vyšším výnosem pevných produktů mají 

vyšší výnos s velikostí částic < 0,212 mm (Kašt, DubL, Olš, Euka, AkaČ). 

Tabulka 16 Výnos pevných produktů pro rozdílné velikosti částic 

 

Vzorek
< 1 mm < 0,212 mm

JAV 18.5 18.2

DUBA 17.8 17.7

JAS 16.4 16.9

MIXD 18.3 18.0

OLIV 20.9 -

DUBL 20.0 22.5

OLŠ 19.5 21.0

BŘZ 15.5 -

AKAČ 18.6 19.2

JAB 18.5 18.5

BORM 17.0 16.4

KAŠT 21.0 23.5

EUKA 19.3 20.2

OLIVK 21.0 -

MIXP 18.3 -

Výnos pevných produktů (%)
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Tabulka 17 Vliv velikosti částic na průběh tepelné degradace biomasy 

 

 

  

 
UDÁLOST 1 UDÁLOST 2 UDÁLOST 3

T (°C)
DTG 

(%/min)
T (°C)

DTG 

(%/min)
T (°C)

DTG 

(%/min)

Zrnitostní 

velikost 

(mm)

 < 1 < 0,212  < 1 < 0,212  < 1 < 0,212  < 1 < 0,212  < 1 < 0,212  < 1 < 0,212

OLIV 288 7.4 357 16.4 416 1.7

KAŠT 324 318 18.3 16.1 401 397 1.9 2.0

OLIVK 280 11.0 343 17.5 407 1.7

DUBL 289 287 9.6 8.9 347 345 17.7 14.4 406 1.8

486 480 1.0 1.3

670 679 0.5 0.9

OLŠ 351 349 18.8 17.0 401 397 1.7 1.9

EUKA 275 277 7.0 8.1 335 331 23.4 21.5 382 382 1.9 2.0

AKAČ 284 285 7.7 8.3 347 345 24.8 21.8 397 397 1.5 1.5

JAB 293 293 9.8 10.2 350 349 20.3 19.3 397 397 1.7 1.7

JAV 291 293 11.2 11.5 347 347 20.2 19.1 397 397 1.6 1.6

MIXP 351 19.0 405 1.8

MIXD 354 355 21.9 21.3 401 397 1.8 1.8

DUBA 285 285 9.2 9.6 348 347 21.7 19.8 405 405 1.5 1.6

BORM 356 354 23.1 21.2 405 420 1.7 1.5

JAS 294 296 9.2 10.4 351 349 22.1 19.3 397 397 1.5 1.5

BŘZ 302 10.7 355 22.0 412 1.4
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9. KARBONIZACE A CHEMICKÁ AKTIVACE 

Karbonizace probíhala stejně jako termogravimetrie na dvou zařízeních. Účel měření se 

u každého zařízení lišil v návaznosti na využití pevných produktů. Proto jsou výsledná data 

vyhodnocena zvlášť. 

9.1 Karbonizační test 1 

Karbonizační test 1 byl proveden v návaznosti na TG experimenty provedenými na 

přístroji METTLER TOLEDO (pyrolýzní program 1, 2, 3). Cílem karbonizace bylo získání 

pyrolýzních produktů za účelem jejich následné analýzy. Šestnáct druhů biomasy bylo v 

tomto testu karbonizováno – Oliv, OlivK, DŠ, MixD, Euka, MixP, Kašt, DubL, BorM, Olš, 

AkaČ, Jab, Břz, DubA, Jas, Jav, s velikostí částic < 0,212 mm.  Konečná teplota procesu byla 

nastavena na 450 °C s dobou zdržení 15 min. Celý proces pak trval 95 min. Plynné produkty 

byly zachycovány v ledem chlazeném kolektoru, zatímco pevné produkty zůstaly v retortě po 

celou dobu karbonizace. Po skončení procesu byly zkondenzované kapalné produkty získány 

extrakcí pomocí etanolu. Jednotlivé části aparatury byly před experimentem zváženy. Výnosy 

pevných a kapalných produktů byly přepočítány z rozdílu hmotnosti a vztaženy k původní 

navážce vzorku. Výnos plynu byl pak dopočítán z rozdílu. Výnosy jednotlivých produktů 

karbonizačního testu 1 jsou uvedeny v tabulce 18. Na rozdíl od výsledných dat z 

termogravimetru, tyto nebyly přepočítány na sušinu. 

Tabulka 18 Výnosy pevných, kapalných a plynných produktů v karbonizačním testu 1 

 

Vzorek    

(<0,212 mm)

Výnos 

pevných 

produktů 

(%)

Výnos 

kapalných 

produktů 

(%)

Výnos 

plynných 

produktů 

(%)

Kašt 39.2 47.8 13.0

DubL 38.5 47.9 13.6

Euka 37.9 43.4 18.7

Oliv 35.5 50.1 14.4

BorM 34.5 50.8 14.7

MixP 34.4 51.1 14.5

Olš 33.6 47.4 19.0

MixD 33.4 51.1 15.6

AkaČ 33.1 50.0 16.9

OlivK 32.8 51.7 15.5

Jab 32.3 51.0 16.7

Břz 31.5 54.9 13.6

DubA 31.3 54.8 14.0

Jas 30.1 52.3 17.5

Jav 29.3 53.7 17.0
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Jednotlivé vzorky biomasy se od sebe navzájem liší ve výnosu pevných a kapalných 

produktů o 10 % (ve výnosu plynu je tento rozdíl kolem 6 %). Nejvyšší výnos uhlíku měly 

vzorky Kašt (39,2 %), DubL (38,5 %), na druhé straně nejnižších výnosů dosahovaly vzorky 

Jav (29,3 %) a Jas (30,1 %). Břz (54,9 %) a DubA (54,8 %) dosáhly nejvyšších výnosů 

kapalných produktů, zatímco vzorky Euka (43,4 %) a Olš (47,4 %) mají výnos kapalin 

nejnižší. Nejvyšší výnos plynů byl zjištěn u vzorků Olš (19 %), Euka (18,7 %) a naopak 

nejnižší výnos vykazovaly vzorky Kašt (13 %), Břz (13,6 %). Z naměřených dat můžeme 

konstatovat výsledné poměrné zastoupení produktů, kterého bylo dosaženo rychlostí ohřevu 

5 °C/min a nastavením konečné teploty na 450 °C - 50 % pevných, 35 % kapalných a 15 % 

plynných produktů.  

Pevné uhlíkaté produkty černé barvy mají typický tvar trubkového reaktoru a můžeme v 

nich rozlišit jednotlivé částice. Jejich pevnost se liší, ale většina z nich je měkká a ihned se 

rozpadá, proto jsou většinou rozděleny na více částí. Nicméně u dvou vzorků – Oliv a OlivK, 

byly pozorovány rozdílné vlastnosti. Uhlík vzorku Oliv je tvrdý a nemůžeme v něm rozlišit 

jednotlivé částice tak dobře, jako u ostatních. Dalo by se říci, že se na první pohled více 

podobá polokoksu. Na obrázku 17 jsou zobrazeny vybrané pevné produkty nízkoteplotní 

karbonizace. Kapalné produkty jsou tmavě hnědé organické sloučeniny obsahující značné 

množství vody a kyslíkatých látek, jako alkoholů, fenolů, éterů, esterů, furanů a dusíkatých 

látek. Vyznačují se ostrým charakteristickým zápachem. Kapalné produkty byly dále 

analyzovány infračervenou spektroskopií (FTIR spektrometr s ATR technikou, Nicolet 8700), 

pevné produkty byly rovněž analyzovány IR (DRIFT s detektorem MCT-A, Nicolet 8700), 

výsledky však nejsou součástí této práce.   

 

A - AkaČ; B  - Břz; C - Euka; D - DubL; E - Oliv; F - Jas 

Obrázek 17 Vybrané pevné produkty nízkoteplotní karbonizace 1 
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9.1.1 Porovnání výnosu produktů TG a karbonizace 

Výsledky výnosů pevných produktů získaných z termogravimetru byly porovnány s 

výsledky nízkoteplotní karbonizace. Limitující však byla konečná teplota karbonizace 

(450 °C), ke které jsou výnosy pevných produktů vztaženy. V tabulce 19 jsou pro srovnání 

uvedeny obě velikostní frakce - < 0,212 a < 1 mm. Výnos pevných produktů je vyšší u 

karbonizace, což může být zapříčiněno hned několika faktory. Jedním z nich je rychlost 

ohřevu – pomalejší ohřev vede k vyšším výnosům pevných zbytků. Můžeme také pozorovat, 

že velikost částic hraje také určitou roli (viz kapitola 8.4.2). TG analýza probíhala v atmosféře 

dusíku s průtokem 75 ml/min, zatímco karbonizační test probíhal pouze v atmosféře 

vyvíjejících se vlastních plynů. Navážka vzorku a doba zdržení jsou dalšími rozdíly v obou 

procesech. Rozdílné výnosy produktů potvrzují, jak je volba vstupních parametrů důležitá. 

V tabulce 19 nejsou uvedené výnosy pevných produktů přepočítány na sušinu. 

Tabulka 19 Výnosy pevných produktů v TG a karbonizačním testu 1 

 

9.2 Vliv přídavku biomasy a uhlíku na termoplastické vlastnosti uhlí 

Vzorky byly testovány za účelem zjištění maximální tekutosti uhlí a jeho směsí. 

Výsledné hodnoty naznačují, že přídavek již malého množství surové biomasy velmi výrazně 

snižuje tekutost uhlí, a to z maximální hodnoty 1842 ddpm na hodnoty v rozmezí 955 – 1188 

ddpm. Struktura výsledného koksu je pak ucelená a spojitá. K největší ztrátě tekutosti došlo 

po přidání vzorku Jas, a to až o 48 %. Nejmenší vliv měl vzorek Oliv, kdy došlo ke ztrátě 

tekutosti o 36 % oproti samotnému vzorku uhlí.  Rozdíl mezi vzorky byl 233 ddpm, což 

 Výnos pevných produktů (%)

Vzorek

K1 

(450°C)  

<0,212 

mm     

TG     

(450°C)      

<1 mm

TG     

(450°C)  

<0,212 

mm     

Kašt 39.2 30.4 35.1

DubL 38.5 28.8 33.5

Euka 37.9 27.6 29.3

Oliv 35.5 29.1 -

BorM 34.5 24.3 24.0

MixP 34.4 26.6 -

Olš 33.6 26.8 29.1

MixD 33.4 25.7 25.7

AkaČ 33.1 25.0 25.8

OlivK 32.8 28.7 -

Jab 32.3 25.4 25.4

Břz 31.5 21.7 -

DubA 31.3 24.0 24.3

Jas 30.1 22.3 23.1

Jav 29.3 25.0 25.0
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naznačuje, že druh dřevní biomasy sice má různý vliv na tekutost uhlí, ale ne v nějak 

významném rozsahu. 

Testovány byly také pevné produkty biomasy získané předchozí karbonizací. Teplota 

karbonizace (450 °C) byla zvolena vzhledem k teplotě maximální tekutosti uhlí OC. Výsledky 

naznačují, že přidáním pyrolýzních uhlíků dochází také ke snížení tekutosti, avšak v menší 

míře, než je tomu u surové biomasy. Naměřené hodnoty se nacházely v rozmezí 1115 – 1543 

ddpm. Snížení tekutosti uhlí v důsledku přidání pyrolýzních uhlíků je nejspíše způsobeno 

adsorpčními vlastnostmi těchto materiálů. Některé těkavé látky, které jsou uvolněny během 

zahřívání, mohou být adsorbovány porézní strukturou uhlíků, a tudíž se nemohou účastnit 

rozkladných reakcí v oblasti plasticity uhlí.  

Při porovnání směsí, které byly vytvořeny přidáním hlavních složek – celulózy, 

hemicelulózy a ligninu, je zřejmé, že naměřené hodnoty směsí se surovou biomasou leží mezi 

hodnotami 850 ddpm (směs s celulózou) a 1240 ddpm (směs s ligninem), zatímco naměřené 

hodnoty směsí s pyrolýzním uhlíkem, leží mezi hodnotami 1240 (směs s ligninem) a 1624 

(směs s xylanem). Výjimkou jsou pak vzorky Olš, Jas a Jav. To znamená, že chování hlavních 

složek biomasy při pyrolýze má velký vliv na plasticitu uhlí [74, 13]. 

9.3 Karbonizační test 2 

Cílem druhého karbonizačního testu bylo získání pevných uhlíkatých zbytků při dvou 

různých konečných teplotách – 550 °C a 750 °C. Zároveň spolu s karbonizací proběhla u 

vzorků i jejich současná chemická aktivace uhličitanem draselným. Konečné teploty procesu 

a aktivační činidlo byly zvoleny na základě předchozích výsledků popsaných v dostupné 

literatuře [101, 25, 83, 102, 103, 104, 105, 106, 78].  

Výsledkem testu bylo osm uhlíkatých produktů získaných pyrolýzou dvou vzorků 

biomasy – Buk, Buk/Dub. Ačkoliv hmotnostní bilance nebyla v tomto testu počítána, výnosy 

aktivovaných uhlíků byly nižší, zejména díky ztrátám během jejich promývání. Na obrázku 

18 jsou zobrazeny vzorky po impregnaci K2CO3 a jejich vysušení. Také bylo možné 

pozorovat u aktivovaných vzorků jejich porézní strukturu, která v některých případech 

převyšovala okraj lodičky (vzorek Buk/Dub). Aktivované vzorky byly po pyrolýze 

promývány horkou destilovanou vodou, aby byl odstraněn uhličitan draselný. Jeho úplné 

odstranění bylo indikováno měřením pH vzorku. Tento postup popisují také publikace [102, 

25, 78]. V některých publikacích je popsáno ještě promývání kyselinou chlorovodíkovou za 
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účelem snížení popelnatosti aktivovaného uhlíku [83]. Tento krok může být do budoucna 

zařazen jako další proměnný parametr chemické aktivace. Výsledky mohou být pak 

porovnány se současnými vzorky. Po odstranění aktivačního činidla byly vzorky vysušeny při 

teplotě 105 °C po dobu 24 hodin. Konečná úprava vysušených vzorků spočívala v podrcení 

uhlíku v třecí misce. Poté následovaly sorpční testy na zařízení TGA-HP50. 

 

Obrázek 18 Vysušené vzorky Buk/Dub a Buk po impregnaci K2CO3 
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10. SORPCE 

Sorpční experimenty byly provedeny na unikátním přístroji TGA-HP50, který umožnil 

nastavení tlaků do cca 45 barů. Navážky vzorků se pohybovaly od 30 mg (u aktivovaných 

vzorků) do 50 mg (u neaktivovaných vzorků). Rozdíl v navážkách je z důvodu rozdílné měrné 

hmotnosti aktivovaných a neaktivovaných vzorků. Limitujícím faktorem navážky pak byl 

objem kelímku. Adsorbátem v těchto testech byl dusík. Po celou dobu byla zaznamenávána 

teplota, čas, tlak, hmotnost vzorku a její změna. Před každým experimentem (respektive před 

každou sérií při určité teplotě) byl vzorek nejprve evakuován, vysušen při teplotě 110 °C a 

poté ochlazen na teplotu 20 °C. Sušení vzorků bylo nastaveno na 180 minut. Po uplynutí této 

doby bylo přidáno malé množství helia, aby proces chlazení netrval příliš dlouho. Poté už 

probíhal vlastní sorpční experiment, při zvolených tlacích a teplotách. Výsledná data odráží 

závislost sorpčních vlastností materiálu na teplotě, tlaku a čase, který určuje délku 

jednotlivých tlakových kroků. Poslední série probíhala pouze v přítomnosti helia a byla 

zařazena z důvodu korekce výsledných dat na vztlak.  

Jelikož experimenty probíhají v širokém tlakovém rozmezí, hustota prostředí se v 

závislosti na jednotlivých tlakových krocích mění. Díky tomu není možné zanedbat vliv 

měnících se tlaků na hmotnost vzorku, proto je nutné provést korekci na vztlak. K provedení 

korekce je zapotřebí znát hustotu plynu při jednotlivých tlacích a objem vzorku v kelímku. V 

následující tabulce 20 jsou shrnuty výsledky jednotlivých testů, které po korekci vyjadřují 

množství naadsorbovaného plynu v hm.% (vztaženo na původní hmotnost sorbentu). Je 

zřejmé, že teplota aktivace a původ vzorku mají velký vliv na sorpční vlastnosti materiálu, 

což také potvrzují hodnoty jejich měrných povrchů, které jsou uvedeny rovněž v tabulce 20. 

Nejlepších sorpčních vlastností dosahuje vzorek Buk aktivovaný při teplotě 750 °C, a to při 

všech teplotách. Naměřené výsledky na TG-HP50 korelují s měrnými povrchy testovaných 

materiálů. Sorpční parametry jednotlivých pyrolýzních uhlíků, které byly zjištěny pomocí 

adsorpce z plynné fáze, jsou uvedeny v tabulce 21. 
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Tabulka 20 Výsledky sorpčních testů jednotlivých materiálů a jejich měrné povrchy 

 

Vysvětlivky: A – aktivovaný vzorek uhličitanem draselným; BA – vzorek bez aktivace; 550 – konečná teplota 

pyrolýzy 550 °C; 750 – konečná teplota pyrolýzy 750 °C 

Tabulka 21 Charakteristické sorpční paramery pyrolýzních uhlíků 

 

Ukázalo se, že konečná teplota aktivace, 750 °C, poskytuje materiál s vyšším měrným 

povrchem, tudíž lepšími sorpčními vlastnostmi. Teplota, při které byl dusík sorbován, se 

projevila u testovaného materiálu na konečném naadsorbovaném množství nejednoznačně. Z 

průběhu adsorpčních izoterem je však patrné, že do tlaku cca 34 barů je při teplotě 20 °C 

sorbováno větší množství dusíku, než při teplotách 30 a 40 °C. Proto můžeme říci, že teplota 

20 °C je výhodnější, ať už z hlediska naadsorbovaného množství, tak z hlediska praktického. 

Příklad adsorpčních izoterem naměřených na přístroji TG-HP50 je znázorněn na obrázku 19, 

kde lze pozorovat vliv konečné teploty aktivace u vzorku Buk. 

BUK

Buk_550_BA Buk_750_BA Buk_550_A Buk_750_A

T=20 °C 5,70 7,32 7,13 13,95

T=30 °C 5,60 6,49 6,78 12,12

T=40 °C 5,68 6,46 7,38 12,08

SBET (m
2
/g) 382,6 140,4 548,2 1097,3

BUK-DUB

BukDub_550_BA BukDub_750_BA BukDub_550_A BukDub_750_A

T=20 °C 4,29 5,57 4,96 10,65

T=30 °C 4,36 5,76 6,32 10,86

T=40 °C 4,46 5,86 6,62 9,88

SBET (m
2
/g) 222 5,2 380 951,4

Naadsorbované 

množství N2 

(hm.%)

Naadsorbované 

množství N2 

(hm.%)

 
Vzorek

SBET 

(m
2
/g)

Smeso 

(m
2
/g)

Vmicro 

(mm
3
/g)

Vtotal 

(mm
3
/g)

Vmicro/Vtotal 

(%)
Cmodif

Buk_550_BA 382,6 53,8 154 179 86 29,1

Buk_750_BA 140,4 12 64 72 89 21,5

Buk_550_A 548,2 43,7 247 273 90 24,3

Buk_750_A 1097,3 132,9 456 532 86 27,2

BukDub_550_BA 222 27,4 96 114 84 22,8

BukDub_750_BA 5,2 1 2 3 67 22

BukDub_550_A 380 41,6 166 195 85 25

BukDub_750_A 951,4 94,3 399 459 87 29,8
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Obrázek 19 Adsorpční izotermy aktivovaného vzorku Buk při teplotách 20, 30 a 40 °C 
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IV. ZÁVĚR 

Cílem disertační práce bylo popsat možnost tepelného zpracování biomasy v redukční 

atmosféře. Dále pak zhodnotit vliv vstupních surovin a procesních podmínek na výtěžky 

zejména pevných produktů a nastínit možnosti jejich dalšího využití. Ve II. a III. části 

disertační práce jsou popsány experimentální metody a zvolené postupy, které vedly k 

následujícím poznatkům. Z termogravimetrické analýzy vzorků biomasy a uhlí vyplývají tyto 

závěry: 

 Rozklad biomasy probíhá ve třech stupních, přičemž každý stupeň charakterizuje 

rozklad jedné ze tří hlavních komponent – hemicelulózy, celulózy a ligninu. Rozklad 

uhlí probíhá pouze ve dvou stupních, při vyšších teplotách a za nižšího vývinu 

těkavých látek. I když teplota degradace závisí na zvoleném druhu biomasy či uhlí, 

obecně lze říci, že při jejich vzájemné kopyrolýze  nedochází k chemické interakci, 

která by měla za následek ovlivnění výnosu pevných produktů. Tyto dvě složky se 

tedy chovají předvídatelně vzhledem k jejich poměrnému zastoupení. V tomto směru 

by další výzkum mohl být založen na použití uhlí s nízkým stupněm prouhelnění ve 

směsi s biomasou s vysokým obsahem ligninu, kde by mohlo dojít k částečnému 

překrytí teplotních intervalů jejich termické degradace. 

 Vliv rychlosti ohřevu a velikost částic má velký význam při tvorbě pyrolýzních 

produktů. Z výsledků pak vyplývá, že pro dosažení vyšších výnosů pevných produktů, 

je u biomasy nutné přihlédnout k poměrnému zastoupení hlavních složek a zvolit pak 

tu, která má vyšší obsah ligninu a hemicelulózy. Ačkoliv literatura uvádí, že větší 

velikost zrn poskytuje vyšší výnosy pevných produktů, z naměřených výsledků je 

zřejmé, že toto neplatí pro všechny druhy biomasy. Volbou pomalejší rychlosti ohřevu 

výši výnosu pyrolýzního uhlíku podpoříme. Tepelná přeměna biomasy je dokončena 

do 700 °C, tudíž konečné teploty 800, 1000 a 1200 °C nemají na výnosy výsledných 

produktů významný vliv. Naopak uhlí se při těchto teplotách stále rozkládá. Zhutnění 

do formy pelet mělo vliv na uvolnění těkavých látek, které bylo u některých vzorků 

nižší až o 3,7 hm.%. 

 Pevné produkty byly spalovány v oxidačních atmosférách vzduchu a oxidu uhličitého. 

Cílem bylo porovnání reaktivit jednotlivých uhlíků vzhledem k použitému reakčnímu 

prostředí. Vyšší reaktivita byla zaznamenána vždy ve prospěch atmosféry CO2, 
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nejvyšší pak byla u vzorků AkaČ, Jav, Jab. Z celkového hmotnostního úbytku pak lze 

odvodit popelnatost biomasy, která se pohybuje okolo 1 hm.%.  

Byl zjištěn vliv složení mateřské suroviny (biomasy) na její pevné produkty, kdy vzorky 

s větším množstvím těkavých látek poskytovaly křehčí a drobivější uhlíky, než ty s vyššími 

výnosy pevných produktů. Nejlepších vlastností v tomto směru dosahoval vzorek olivovníku. 

Vyšší zastoupení složek ligninu a hemicelulózy v původní biomase se ukázalo být výhodnější 

z hlediska následné aplikace pevných produktů ke koksovému uhlí. Ačkoliv přídavek ať už 

surové biomasy, či jejích pevných produktů, snižuje termoplastické vlastnosti uhlí, vliv 

pyrolýzních uhlíků je v tomto směru menší. Při přídavku 2 hm.% pyrolyzovaného vzorku 

olivovníku, byla tekutost snížena o 36 % oproti samotnému vzorku uhlí.  Při porovnání směsí, 

které byly vytvořeny přidáním hlavních složek – celulózy, hemicelulózy a ligninu, je zřejmé, 

že naměřené hodnoty směsí se surovou biomasou leží mezi hodnotami 850 ddpm (směs s 

celulózou) a 1240 ddpm (směs s ligninem), zatímco naměřené hodnoty směsí s pyrolýzním 

uhlíkem leží mezi hodnotami 1240 (směs s ligninem) a 1624 (směs s xylanem). Tímto byl 

dokázán vliv zastoupení hlavních složek biomasy na chování pyrolýzních produktů. 

Sorpční vlastnosti dvou pevných produktů (Buk, Buk/Dub) byly testovány pomocí 

přístroje TGA-HP50. Experimenty probíhaly v širokém rozmezí tlaků (0,3 – 45 barů) při třech 

teplotách (20, 30, 40 °C). Jako adsorbát byl zvolen plynný dusík. Z naměřených údajů je 

zřejmý značný vliv konečné teploty aktivace. Z porovnání dat získaných pomocí přístroje TG-

HP50 a měrných povrchů pevných produktů vyplývá, že konečná teplota 750 °C má 

jednoznačně lepší vliv na sorpční vlastnosti materiálu. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u 

vzorku Buk, aktivovaného při teplotě 750 °C, kde bylo naadsorbováno 13,95 % dusíku při 

tlaku 45 barů a teplotě 20 °C. Výsledek je v souladu s hodnotou velikosti měrného povrchu 

tohoto vzorku, který je 1097,3 m
2
/g, což je nejvyšší hodnota. Termogravimetrickou analýzou 

byl zjištěn vyšší výnos pevného produktu u vzorku Buk. S ohledem na tuto skutečnost budou 

následující experimenty směřovat k testování dalších vzorků biomasy, které mají vyšší 

výnosy pevných produktů, zejména pak vzorku Vrba/Topol, který má výnos pevných 

produktů nejvyšší. Rovněž budou zařazeny nové sorpční experimenty na TG-HP50 s oxidem 

uhličitým a metanem.  

Využití surové biomasy, či jejích pyrolýzních produktů, je z environmentálního hlediska 

velmi žádoucí. V disertační práci jsou naznačeny dva způsoby využití pevných pyrolýzních 

produktů biomasy, kde tyto materiály mohou alespoň částečně nahradit konvenčně užívané 
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suroviny. Vzhledem k získaným poznatkům můžeme konstatovat, že využití pevných 

produktů jako sorbentů se zdá být výhodnější variantou oproti jejich přidání ke koksovému 

uhlí. Nicméně je potřeba dalšího ekonomického zhodnocení, zda jsou uvedené možnosti 

výhodné a životaschopné v reálných podmínkách provozu.  
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