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Tato bakalářská práce je zaměřena na využití produktů mikrovlnné 

pyrolýzy. První část pojednává o mikrovlnné pyrolýze a využití produktů z ní 

v průmyslu.  V druhé části práce je popsáno testování vzorku odpadní vody z 

komunální ČOV na filtrační koloně naplněné biocharem. Cílem práce je zjistit 

účinnost odstraňování vybraných mikropolutantů. 
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This bachelor thesis focuses on the use of microwave pyrolysis 

products. The first part deals with microwave pyrolysis and the use of 

products from it in industry. The second part of the thesis describes the 

testing of the waste water sample from the municipal WWTP on a filter 

column filled with a biochemist. The aim of this thesis is to determine the 

efficiency of removal of selected microcomputers 
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V dnešní době je stále aktuálnější otázka, jak se vypořádat s velkým 

množstvím odpadu, jehož produkce se stala jedním z mnoha symbolů dnešní 

doby. Jedna z možností jak naložit s odpadem je termické zpracování. V této 

bakalářské práci se budeme zabývat pouze jednou z metod termického 

zpracování, mikrovlnnou pyrolýzou, a především využití produktu z ní, 

v různých odvětví průmyslu. 

Jedná se o termickou metodu, kdy se použije mikrovlnný zdroj ohřevu 

odpadu, což zvýší rychlost rozkladu. Tímto postupem dochází k uvolňování 

energie ve formě odpadního tepla, oleje, plynu a biocharu. Získané produkty 

mohou být použity, nebo se dále upraví pro dosažení potřebných požadavků. 

V této práci se tedy dozvíme základní věci o mikrovlnné pyrolýze, a o 

upravování a následném použití jejích produktů v průmyslu. 

V druhé části práce nalezneme výzkum zaměřený na zjištění účinnosti 

odstraňování vybraných léčiv pomocí biocharu. Testování biocharu probíhalo 

na filtrační koloně, kdy jsem kolonou naplněnou biocharem nechali protéci 

vodu s přidanými farmaceutiky. Následně jsme provedli rozbor a výsledky 

zaznamenaly. 

 

  



Využití produktů mikrovlnné pyrolýzy                                                                                                           Petra Zdeňková 

Bakalářská práce 

 

 

12 

 

 

Pod názvem mikrovlnná pyrolýza se skrývá termický děj, při kterém 

dochází k ohřevu odpadu pomocí mikrovln za hranice jeho meze chemické 

stability. Vše probíhá za nepřístupu kyslíku nebo jakéhokoliv media, které 

kyslík obsahuje. Tímto postupem dostaneme z původně nebezpečné látky 

relativně bezpečnou. Takto se dá likvidovat široké spektrum odpadu od 

biomasy po čistírenské kaly.  

 

Již ke konci 80. let a hlavně pak v 90. letech minulého století, byly v Evropě 

vedeny rozsáhlé diskuse o vhodném zpracování komunálního odpadu před 

jeho uložením do zemské kůry – do skládky. Při návrzích evropských 

konceptů odpadového hospodářství v 90. letech minulého století 

nenacházelo nasazení klasického spalovacího procesu vždy dostatečnou 

podporu u občanů a politiků. 

 Skládkování komunálního odpadu nebylo přijatelné – některé evropské 

státy (Dánsko, Francie, SRN, Švýcarsko) se připravovaly na zákaz skládkování 

komunálního odpadu. Strategie, vyvíjené v té době k zamezení či k omezování 

vzniku odpadů a k jejich látkovému využívání, problém ekologického 

zpracování odpadů sice mírnily, nemohly ho však v žádném případě vyřešit. 

Logickým důsledkem této situace bylo hledání alternativ ke spalovacímu 

procesu. Jako slibné alternativy ke klasické termické oxidaci se jevily pyrolýzní 

a zplyňovací technologie. [1] 
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Jedná se o ohřev pomocí mikrovln, který je v dnešní době velmi rozšířen 

nejenom v domácnostech, ale v průmyslu. Dochází k rychlému ohřevu a to 

zevnitř ven a selektivita mikrovlnné agitace na základě molekulárních 

elektrických vlastností, které mají daleko větší účinek, nežli obyčejné topení. 

Využití nalezne mikrovlnná pyrolýza především tam, kde není dosažen 

žádoucí efekt pomocí konvenčního ohřevu. 

 

Mikrovlny se vytvářejí v magnetronu, přičemž jsou tvořené z elektrického 

a magnetického pole, která jsou na sebe kolmá. Tato pole nalezneme 

v oblasti elektromagnetického spektra, jak vidíme na obrázku č. 1.  

Na základě interakce s elektrickým polem dělíme materiály na: 

a) Transparentní (nepolární) 

b) Absorpční (polární) 

c) Odrážející (kovy) 

d) Smíšené absorbéry 

 

 

 

Obrázek 1: Rozsah vlnových délek jednotlivých druhů záření [2] 
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Energie mikrovln se přeměňuje dielektrickou ztrátou. To znamená, že 

v elektrickém poli dochází k orientaci molekul podle polarity. Polarita 

vysokofrekvenčního elektromagnetického pole se mění více než 109 krát za 

sekundu. Polární molekula je nucena se těmto rychlým změnám přizpůsobit, 

ale sotva se přizpůsobí, již se polarita opět mění. Tímto jsou vyvolány oscilační 

vibrace, až rotace molekul, kdy dochází ke tření a chaotickým srážkám 

molekul. To se projeví jako teplo, což znamená, že došlo k přeměně 

mikrovlnné energie na tepelnou.[3] 

 

Biomasa musí být vysušena na vlhkost, která je mezi 10-15% a rozemleta 

na 1-3 mm velké částice. Poté je přimíchán katalyzátor - dusičnan železnatý 

se zeolitem a teprve poté je lisována do pelet o průměru 6-10mm. Pelety jsou 

poté dávány do reaktoru pro zpracování. 

Po předehřátí se dostanou do kritické zóny mikrovlnného záření. Přesnou 

regulací teploty pod vysokým tlakem se vyvíjí páry uvnitř pelet, které usnadní 

první fázi chemických reakcí. U povrchových teplot kolem 300-350 ° C 

kombinovanými účinky impulsního mikrovlnného záření, aktivovanými 

částici uhlíku a katalyzátoru popraskají hydro-uhlíkové molekuly uvnitř 

suroviny, na menší, lépe těkavé molekuly a vypaří se. Tyto rozbité molekuly 

odchází z reaktoru jako olejové páry. Výsledný produkt paliva může být dále 

vylepšen pro splnění stanovených norem paliv typickými petrochemickými 

metodami. Pevný zbytek zůstává v reaktoru, všechny obsažené oleje byly 

odpařeny. Vzniká vysoce výhřevný výrobek, který představuje druhý cenný 

produkt vyplývající z procesu mikrovlnné pyrolýzy. [4] 

 

Obrázek 2: Ukázka pelet  
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Pelety jsou vkládány pomocí šnekového dopravníku do reaktoru, odkud 

je odsáván vzduch, tak by se zabránilo přístupu kyslíku do reaktoru. Dále jsou 

pelety zahřívány pomocí mikrovlnné energie na teplotu, při které dochází 

k zániku vazeb mezi pevnou látkou a těkavou látkou. U povrchových teplot 

kolem 300-350°C kombinovanými s účinky impulsního mikrovlnného záření, 

aktivovanými částicemi uhlíku a katalyzátoru popraskají hydro-uhlíkové 

molekuly uvnitř surovin, na menší, lépe těkavé molekul v podobě olejových 

par. Těkavé látky ve formě páry, které jsou následně odděleny do 

kondenzované frakce a plynu. Vstupní reaktor je vybaven otočným plničem. 

Pelety z biomasy jsou ohřívané pomocí mikrovln na příslušné straně 

reaktoru, což odpovídá rotační době. Po tomto ohřevu je vzniklé uhlí 

přepouštěno přes uhlíkové chladiče do zásobníku.  Plyny, které se vytvoří 

v reaktoru, prochází přes ohřívač a následně jsou odvedeny do palivového 

plynu, který je odveden do zásobníku. Plynná frakce vytvořená v reaktoru 

proudí di kondenzátoru a kondenzovaná forma těkavých plynů je surový 

bioolej. [5] 

 

Tabulka 1: Ukázka produkce biooleje v závislosti na vstupní materiálu [5]  
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Obrázek 3: Schéma zařízení mikrovlnné pyrolýzy [6] 

1 - tělo reaktoru; 2 - kryt reaktoru; 3 - stojan reaktoru; 4 - motor, převodovka, 

rotor; 5 – míchání; 6 - vstupní sekce; 7 - dochlazovací výměník; 8 - parní 

trubka; 9 - výstup spalin; 10 - chladič spalin; 11 - chladič 1; 12 - ohřev spalin; 

13 - chladič 2; 14 - sběrač; 15 - pračka plynu; 16 - vakuový systém; 17 - nádoba 

na 300 l; 18 - nádoba 150 l; 19 - potrubí; 20 - mikrovlnné zářiče; 21 - rozvodová 

skříň; 22 - ovládací pult 

 

 

- Flexibilita vstupních surovin a produktů – vznik uhlovodíků C11 – C65 

- Možnost kombinace s více jednotkami mikrovlnné pyrolýzy – různé 

rozmístění zdrojů mikrovln  

- Rychlý a rovnoměrný ohřev 

- Zpracování nehomogenních odpadů – možnost zpracování i 

komunálního odpadu 

- Nové materiály a výrobky – při procesu mikrovlnné pyrolýzy vznikají 

nové produkty jako například biochar. 
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- Vysoké pořizovací náklady – na výstavbu projektu jsou kladeny vysoké 

počáteční náklady 

- Veliká škála nehomogenních produktů – dle složení produktu vzniká 

různé procentuální zastoupení uhlí, biooleje, pyrolýzního plynu.  

- Hodnoty výhřevnosti se liší podle vstupního materiálu.   
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Při procesu mikrovlnné pyrolýzy vznikají plynné, kapalné a pevné látky, 

které se dají dále využít, nejenom pro průmysl ale například i v zemědělství.  

 

Vznikají v počáteční fázi ohřevu biomasy. Jedná se o směsi metanu, 

propanu, pentanu a další vysoce těkavé sloučeniny. Podle složení biomasy je 

možný vznik i škodlivých plynů a to zejména sloučenin sýry a dusíky. 

 

Kapalné látku lze přímo použít pro výrobu elektrické energie, nebo po 

úpravě pro standartní vytápění, dokonce i jako pohonné hmoty. V zemích EU 

mohou tyto biopaliva pomoci rafinériím plnit své zákonné povinnosti. Může 

být upravována pomocí katalyzátorů přidávaných do vstupního materiálu. 

Kvalita těchto produktů záleží na vstupních surovinách. 

Firmě Bionicfuel se podařilo rafinací biooleje ze slámy vyrobit lehkou 

naftu. Kvalita této lehké nafty ze slámy je srovnatelná, jako kvalita motorové 

nafty z čerpací stanice. Na obrázku č. 4 vidíme chemické složení nafty 

vyrobené ze slámy pomocí mikrovlnné pyrolýzy. Na obrázku č. 5 vidíme 

chemické složení motorové nafty z čerpací stanice. 

 

Biochar (biouhlí) který dostaneme po procesu mikrovlnné pyrolýzy má 

vysokou čistotu uhlíku, která je srovnatelná i s fosilním uhlím. Srovnatelná 

s kvalitním uhlím je i výhřevnost. Uhlí se dá dále upravovat a to na aktivní uhlí, 

které má otevřené porézní struktury s výbornými hydroskopickými a 

absorpčními vlastnostmi. Další výhoda, kterou je nutno zmínit je schopnost 

vázat NH3 v hnoji a mikrobiologických procesech. Biouhlí také obsahuje 

vysoké procento stabilního organického uhlíku a téměř 90% fosforu 

přiteklého z čistírny odpadních vod.  
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Obrázek 4: Lehká nafta ze slámy [6] 

 

 

 

Obrázek 5: Motorová nafta z čerpací stanice[6] 
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 Pyrolýzní plyn se dá využít jako palivo, ale je možné ho i zušlechťovat. Plyn 

se čistí a chladí, aby se z něho odstranil dehet a zůstal vodík, takto 

vyčištěnému plynu říkáme čistý plyn. Ten se využívá především ke spalování 

v motorech, které slouží k pohánění generátorů na výrobu elektrické energie. 

Také je možnost plyn plnit do lahví a dále jej využívat v chemickém průmyslu, 

nebo použít k ohřevu pyrolýzní pece. Vysoce výhřevný plyn lze využít do 

Stirlingova motoru a to i v nevyčištěné formě, to vše za cílem výroby 

elektrické energie. Dále se dá využít na ohřev vody. 

 

Jedná se o tmavě hnědou kapalinu s hustotou zhruba 1,2 kg/dm3 , 

výhřevností zhruba 16-19 MJ/kg. Bioolej se dá stejně jako pyrolýzní plyn 

zušlechťovat. Používá se pro výrobu elektrické energie, ale spalování 

v dieselových motorech brání vlastnosti oleje jako je kyselost, viskozita a 

nestabilita. Bioolej může být i zplyňován a přeměňován na etanol. 

Nejkvalitnější bioolej se vyrábí z dřevěných pilin, takový to bioolej se využívá 

v oblastech biochemie. 

Některé společnosti dodávají na světový trh malé agregáty na využití 

zplyněné práškové biomasy, s výkonem zhruba 12-400 kW. Tyto agregáty 

jsou primárně určené do rozvojových zemích.  Několik výrobců také dodává 

malé spalovací turbíny s výkonem mezi 30-75 kW. Tyto malé turbíny jsou 

miniaturní spalovací turbíny, jejichž rychloběžná rotační součást (vlastní 

turbína) se ve vysokých otáčkách pohybuje na vzduchových ložiskách. 

Jeho použití je rozdílné, například v USA je spolu spalován s hnědým 

uhlím, v Nizozemí je spalován v elektrárně spolu se zemním plynem, ve 

Švédsku slouží jako palivo pro kotle dálkového vytápění, v Německu se 

používá jako palivo do kogeneračních jednotek.  

 

Biochar  je pevný materiál získaný z termochemické konverze biomasy za 

nepřítomnosti kyslíku. Má řádově větší stabilitu než původní biomasa. Jeho 

využití je velmi široké od použití v zemědělství po přidání do textilu.   
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Biochar je asi nejvýznamnějším produktem mikrovlnné pyrolýzy, pro jeho 

vlastnosti ho lze využít v mnoha odvětví průmyslu.  Používá se jako doplněk 

nebo náhražka krmiva pro hospodářská zvířata, nebo také jako silážní 

prostředek. Dále se dá využít jako podestýlka, prostředek na úpravu kejdy, 

ošetřování vody u chovu ryb. 

Momentálně jde zhruba 90 % biocharu v Evropě do chovu zvířat. Hlavním 

důvodem je, že farmáři si všimnou efektu během několika dní. Omezí se 

zápach hnoje, pokud se biochar použije v krmivu, rapidně poklesne výskyt 

průjmu, vymizí alergie, zvířata začnou více jíst a budou klidnější. 

 

 

Obrázek 6: Ukázka využití biocharu v zahradnictví jako hnojivo  

 

 

Dalším způsobem použití je kompostování, kde může být použit 

samostatně jako pomocná půdní látka, nebo jako kompozita dalších 

produktů s různým potenciálním využitím a jako prostředek pro zlepšení 

půdních vlastností. V případě správné aplikace biocharu do půdy může 

kromě jiného zlepšit efektivitu využití hnojiv, sanovat a chránit půdu proti 

specifickým znečištěním. Dá se použít například při kompostování. Jeho 

prospěšnost spočívá ve zkrácení času kompostování, snížení metanu a oxidu 
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dusného, snížení ztrát amoniaku a v neposlední řadě zlepšení struktury a 

snížení zápachu. 

Z nedávných zjištění vychází, že výhody přidání biocharu ke kompostu 

můžou spočívat v kratším čase kompostování, snížení hodnot emisí GHG - 

skleníkové plyny, (zejména metanu a oxidu dusného), snížení ztrát amoniaku, 

zlepšení struktury a snížení zápachu. Biochar na sebe během kompostování 

naváže živiny. 

Bylo otestováno široké spektrum aplikačních dávek biocharu do 

kompostu. Více, než 30 % biocharu se nedoporučuje, protože by se mohl 

zpomalovat rozklad. V nižších dávkách působí biochar jako akcelerátor 

kompostovacího procesu.  Zvyšuje homogenitu, zlepšuje strukturu a 

stimuluje mikrobiální aktivitu v kompostovaném materiálu. Zvýšená aktivita 

se projevuje mimo jiné vyšší teplotou a kratší dobou kompostování, což jsou 

žádané efekty. 

Významným efektem přidání biocharu do kompostovaného materiálu je 

omezení ztrát živin a emisí GHG. Například přidáním 3% biocharu  do 

kompostovaného mixu prasečí kejdy, dřevní štěpky a pilin došlo k měřenému 

poklesu emisí oxidu dusného o 26 %. Další studie prokázala, že přidáním 

biochar do kompostovaného drůbežího hnoje se výrazně snížily emise 

metanu. 

Nicméně v závěru jiné studie se tvrdí, že biochar nemá vliv na celkové 

emise GHG, protože byly kompenzovány zvýšenou mikrobiální aktivitou v 

kompostovaném mixu. 

Pórovitost biochar může snížit objemovou hmotnost kompostu a zvýšit 

provzdušnění kompostovaného materiálu. Pro materiály s vysokým 

obsahem dusíku, jako například zvířecí hnůj, snižuje přídavek biochar celkové 

ztráty dusíku během procesu a také emise čpavku. Přidáním 20% biochar do 

drůbežího hnoje se snížila koncentrace čpavku v emisích až o 64% a úbytek 

dusíku v kompostovaném materiálu až o 52%, a to bez negativního dopadu 

na proces kompostování. 

Běžným problémem během kompostování hnoje je formování velkých 

hrudek, což často zpomaluje a zastavuje rozkladné procesy. Přidáním 3%  

biochar do drůbežího hnoje kompostovaného se slámou, byla tvorba hrudek 

v podstatě eliminována a struktura výsledného kompostu se výrazně zlepšila. 

[7] 

Takovýto kompost může být použit jako efektivní náhrada rašeliny 

například do skleníků, zahradnictví a jiných speciálních kultivací. 
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Obrázek 7: Kompost z bioodpadu a biochar z kompostu 

 

V chudých půdách (hlavně v tropech) se zkoušelo použití nezpracovaného 

biocharu s pozitivním efektem na úrodnosti. A to především zásluhou zvýšení 

retenční kapacity půdy, provzdušněním a uvolněním živin zásluhou zvyšování 

hodnoty pH. Pokus se dělal i v mírném podnebí, kde je v půdě více humusu 

(přibližně 1,5% více) kde tyto kladné výsledky byly užitečné, ale ne stěžejní. Ve 

skutečnosti vysoká absorpce rostlinných živin z půdy biocharem má často 

negativní účinek na růst rostlin. Proto jako opatření by se měl v těchto 

podnebích používat biochar nejdříve obohacený o živiny. Nejlepším 

obohacení biocharu o živiny je spolukompostování, kdy se zahrnuje 10-30 % 

biocharu do biomasy.  

Pokud je biochar použit jako nositel živin pro rostliny, mohou být 

vyprodukovány účinné minerály a organická hnojiva. Taková hnojiva 

zabraňují úniku živin a negativním aspektům běžných hnojiv. Živiny jsou tak 

dostupné pro dobu, kdy je rostlina potřebuje. Prostřednictvím stimulace 

mikrobiální symbiózy rostlina si vezme živiny z pórů v uhelné struktuře. Když 

smícháme biochar s organickým odpadem, jako například vlnou, melasou, 

popelem, kejdou a výlisky, můžeme vyprodukovat hnojivo na bázi 

organického biocharu. To je minimálně stejně efektivní jako běžná komerční 

hnojiva, a mají tu výhodu, že nezpůsobují běžně známý nepříznivý efekt na 

ekosystém. 
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Obrázek 8: Vliv biocharu na zeminu 

 

Obrázek 9: Ukázka růstu rostlin po přidání biocharu 
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Biochar obsahuje všechny stopové prvky, které obsahovala původní 

pyrolyzovaná biomasa. Během pyrolýzy se klíčové stopové prvky (více jako 50 

kovů) stanou součástí struktury uhlíku, a tím zabraňují jejich úniku a činí je 

dostupnými pro rostliny skrz kořenové výměšky (exudáty) a mikrobiální 

symbiózu. Tato vlastnost může být užita hlavně, když určité stopové prvky v 

půdě nějaké oblasti chybí. [8] 

 Výhody biocharu jako hnojiva jsou: 

- Snížení ztrát dusíku a fosforu do podzemních vod v důsledku jejich 

postupného uvolňování z biocharu 

- Podporuje transformaci dusíku v půdě 

- Může snížit emise oxidu dusitého a methanu z půdy do ovzduší 

- V důsledku zvýšené kapacity iontové výměny dochází ke zvýšení 

úrodnosti půdy 

- Zvýšení zadržování vody v půdě 

- Zvýšení množství prospěšných organismů v půdě 

 

 

Obrázek 10: ukázka použití biocharu jako hnojiva 
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Biochar má ve stavebnictví své zastoupení ve formě izolace, dále se 

používá k dekontaminaci vzduchu, dekontaminaci zemních základů, regulaci 

vlhkosti vzduchu, nebo jako ochrana před elektromagnetickým zářením.  

Nízká tepelná vodivost biocharu a schopnost absorbovat vodu až do 6 

násobku jeho váhy z něj vytváří ten pravý materiál pro izolaci budov a regulaci 

vlhkosti vzduchu. V kombinaci s jílem, vápnem nebo cementovou maltou, 

může tvořit podíl biocharu až 50 %. Výsledkem bude vnitřní omítka s 

excelentní izolačními vlastnostmi a prodyšností umožňující udržování 

vlhkosti v místnosti na 45 – 75 % a to v létě i v zimě. Tak je zabráněno nejen 

vysušování vzduchu, což vede k dýchacím potížím a alergiím, ale také 

kondenzaci vlhkosti vně zdí, což může vést k rozvoji plísní. Omítky z biocharu 

absorbují zápach a toxiny, z čehož mají prospěch nejen kuřáci. Omítky s 

biocharem jsou vhodné zejména pro sklady, továrny a zemědělské budovy, 

stejně jako pro školy a další prostory s velkým pohybem osob. 

Biochar je velice efektivní absorbér elektromagnetického záření, takže 

omítky s biocharem jsou velice dobré pro prevenci „elektrosmogu“. 

Biochar může být také aplikován na vnější zdi budov, například nástřikem 

spolu s vápnem. Aplikace zhruba 20 cm vrstvy, může být náhradou pro 

polystyren. Takto izolované domy se stanou absorbenty uhlíku, a zároveň 

budou mít schopnost udržet zdravější vnitřní klima. Tyto biocharové omítky 

z budov, určených k demolici, se mohou recyklovat jako cenný obohacovač 

kompostu. 

Delinat Institute v současné době vyvíjí s německou společností Casadobe 

různé biocharové omítky.[8] 

 

Zde je biochar zastoupen jako půdní přípravek pro sanaci půd. Požívá se 

především pro sanaci v bývalých dolech, vojenských základen a také pro 

sanaci skládek. Dalším použitím je jako půdní substrát pro jeho vysokou 

absorpci při čištění odpadní vody (voda z městských oblastí, která je 

znečištěna těžkými kovy).  Biochar se dá také využít jako bariéra proti 

vyplavování pesticidů do povrchových vod. Na okrajích polí či rybníků může 

být 30-50 cm hluboká bariéra z biocharu. Užitečný je i na ošetření rybníků a 

jezerní vody díky své dobré absorpci pesticidů a také zlepšuje okysličování 

vody. 
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Použití jako příměs do biomasy ve fermentaci a pro ošetření fugátu. 

Poslední testy ukazují, že přidáním biocharu do fermentované biomasy, se 

zvyšuje metan, na rozdíl od množství CO2 a amoniaku. Díky ošetření jsou 

živiny daleko lépe fixované a zabraňuje se tak emisím. 

 

Při čištění pitné vody se dá využít biochar jako mikrofiltry a 

v rozvojových zemích se používá jako makrofiltry. 

 

V textilu se používá jako příměs do funkčního prádla, nebo jako izolace 

pro funkční prádlo. Nalezneme jej i v botách a to jako deodorant pro vložku. 

V Japonsku a Číně vyrábějí biochar z bambusu a ten vetkávají do textilu, tím 

docílí lepší tepelné a prodyšné vlastnosti textilu. Sníží se tím i výskyt zápachu 

při pocení. Stejné výhody poskytuje i biochar vetkaný do vrstvy podšívky u 

bot a ponožek. 

 

Obrázek 11: Ukázka funkčního prádla 
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Biochar je výborný absorbent jak potu tak také zápachu a brání 

elektromagnetickému záření, ale také odstraňuje záporné ionty z pokožky. 

Kromě jiného se chová jako výborný tepelný izolant, který odráží teplo a 

umožní tak komfortní spánek bez přehřívání těla během léta. Například 

v Japonsku se biocharem plní polštáře již dlouhá léta. Dokonce by měl 

napomáhat k prevenci nespavosti a svalového napětí. 

 

Pro účely úpravy odpadní vody je biochar výborný z důvodu velké pórovitosti 

a velkou schopností vázat syntetické organické sloučeniny. 

Nalezneme ho ve formě aktivních uhlíkových filtrů, proplachovací přísadu, 

půdní substrát pro organické půdní lože, nebo kompostovací toalety. V této 

práci je zpracováno i testování biocharu na filtrační koloně se vzorkem 

odpadní vody obohacenou o některé farmaceutické látky pro zjištění 

účinnosti odstraňování vybraných  mikropolutantů. 

 

 

- Výfukové filtry (kontrola emisí, vzduchové filtry interiérů) 

- Průmyslové materiály (uhlíková vlákna, plasty) 

- Elektronika (polovodiče, baterie) 

- Hutnictví (kovová redukce) 

- Kosmetika (mýdla, pleťové krémy, příměs pro terapeutické lázně) 

- Barvy a barvení (potravinová barviva, průmyslové barvy) 

- Energetická produkce (pelety, náhražka hnědého uhlí) 

- Zdravotnictví (detoxikace, nosič pro aktivní farmaceutické ingredience) 
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Přístup k čisté vodě může být v některých oblastech jihovýchodní Asii 

problém. Jsou zde velké zdroje znečištění spolu s nedostatečnými prostředky 

na čištění vody. Hlavními zdroji znečištění jsou lidské produkty a špatně 

zpracované průmyslové a zemědělské odpady.  Konkrétněji se jedná o 

znečištění vodních zdrojů syntetickými organickými sloučeninami (SoC), jako 

například pesticidy, léčiva a palivové sloučeniny. Hlavním problémem těchto 

sloučenin, je že se hromadí v lidském těle a způsobují mnoho nemocí. [9] 

V těchto chudých oblastech není dostatek finančních prostředků 

potřebných k čištění vody na potřebnou kvalitu. V současné době je aktivní 

uhlí považováno za nejlepší dostupnou techniku k odstranění SoC, nicméně 

výroba aktivního uhlí nemůže být obvykle přenesena do těchto chudinských 

oblastí, bez velkých investic do tamní infrastruktury.  V současné době 

probíhají studie v Coloradu – Boulder (USA), jak snížit náklady na úpravu vody 

s použitím biocharu jako náhradou za aktivní uhlí. [9] 

Josh Kearns, ředitel výzkumu spolu s univerzitou, vyrábí biochar pomocí Top-

lit updraft (TLUD) zplyňovacích kamen a malých pecí podél hranice Thajska a 

Barmy, jako součást svého výzkumu. Od roku 2009 se Kearns spojil 

s odborníky na úpravu vody, z univerzity v Coloradu-Boulder, aby společně 

testovali účinnost biocharu vyrobeného z tradičních vesnických pecí na 

kvalitu upravené vody. [9] 

 

Kearns začal pracovat s TLUD a filtrací vody na konci roku 2006. Přimělo 

ho k tomu zhlédnutí situace v Thajsku, když byl svědkem, jak zemědělské 

postupy působily na lidské zdraví, kdy byli používány agrochemikálie, které 

tamní úpravny vody neuměli odstranit. Agrochemikálie obsažené ve vodě se 

tak dostávali do pitné vody a přímo k odběratelům. Toto vyburcovalo Kearnse 

spolu s místními kolegy k vytvoření řešení a také založení neziskové 

organizace. Během své cesty se naučil tradiční výrobu dřevěného uhlí 

v místních vesnicích s cílem vytvářet své vlastní uhlí pro laboratorní studie. Již 

po prvních pokusech zjistil, že je to velmi náročná a špinavá práce, ale 

zároveň také velmi nebezpečné, a to z důvodů vdechování pevných částic a 

škodlivých plynů. [9] 
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Obrázek 12: Připojení teplotních sond do kamen typu TLUD [9] 

 

Pro účely úpravy odpadní vody je biochar výborný z důvodu velké 

pórovitosti a velkou schopností vázat syntetické organické sloučeniny. 

K výrobě je potřeba dostatečně vysoká teplota (650 – 950 °C), aby se 

odstranily přirozeně se vyskytující dehty a olejové složky biomasy. Jak tradiční 

pece, tak i zplynovače (TLUD typu) jsou schopny vytvořit dobrý produkt pro 

filtraci vody. Nicméně výroba dřevěného uhlí je náročná na znečištění, Kearns 

tedy pracuje se zplyňovačemi na zemědělské a lesnické zbytky, které mají 

tendenci menšího znečišťování ovzduší a jsou schopné využít odpadní teplo 

například na vaření a sušení plodin. [9] 

 

Biocharové filtry fungují prostřednictvím procesu adsorpce a v pozadí 

je také povrchová interakce mezi rozpuštěnými látkami a biocharem což je 

odlišný děj od absorpce.   

Znečišťující látky pronikají do pórů biocharu (absorpce) v případě, že se 

váží na plochy biocharu (adsorpce). Jak již bylo uvedeno velká pórovitost a 

plocha poskytuje mnoho reaktivních míst pro uchycení rozpuštěných látek. 

Tyto reaktivní místa mohou také vázat problematické rozpuštěné organické 
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látky přítomné v přírodních vodách, jakož i nebezpečné kontaminanty. Tato 

organická hmota může zalepit póry v biocharu a zmírnit jeho aktivitu. Tento 

nepříznivý vliv se zmírní zařazením stěrky a pískových filtrů před nádrž 

s biocharem. Pískové filtry zachytí velkou část organických látek, záměrem je 

tudíž ochránit uhlík pro odstranění SoC. 

 

 

Obrázek 13: Tradiční způsob výroby biocharu [9] 

 

 

Obrázek 14: Uspořádání vodních filtrů s biocharem [9] 
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Biocharové filtry se od filtrů s aktivním uhlím liší v pár důležitých 

aspektech. Místní biochar je v ideálním případě vytvořen ze zemědělských a 

lesních zbytků, nebo z dřevní biomasy, která je lehce obnovitelná, zatím co 

většina aktivního uhlí je vyrobeno z neobnovitelného uhlí. Místní biochar 

musí ještě podstoupit karbonizaci, kde se zahřeje na několik set stupňů Celsia 

bez přístupu vzduch. Aktivní uhlí je aktivováno v dodatečném kroku a to 

vyžaduje zpracování, které obvykle není k dispozici ve venkovských 

oblastech. Ve srovnání s aktivní uhlím může místní biochar obsahovat 

neúplně karbonizovaný dehet a olejové látky a to zejména když se biochar 

vyrábí při nižších teplotách (cca 600°C).  Dále také může místní biochar 

obsahovat vysoký obsah popela v závislosti na výchozím materiálu (například 

rýžové slupky). Vzhledem k tomu, že místní biochar není aktivován a může 

obsahovat vyšší obsah popela nebo reziduálních olejů, nemusí mít stejnou 

filtrační kapacitu jako obchodní aktivní uhlí, proto také je zapotřebí používat 

větší množství biocharu. [9] 

 

Tým zveřejnil příručku pro výrobu biocharu do vodních filtrů pro použití 

decentralizovaných, malých a středních systému úpraven vody. Součástí 

příručky je i video jak postavit a provozovat zplynovač 200 L pro výrobu 

biocharu pro vodní filtry.  Cílovou skupinou pro tyto příručky jsou především 

lidé z citem pro techniku a zručnost, dále také vývojový pracovníci, terénní 

inženýry, techniky, mezinárodní rozvojové agentury a nevládní organizace. 

Kearnsnova myšlenka je tady, že lidé si mohou přečíst článek, sledovat 

přidružená videa a dle návodů si doma z levných materiálů vytvořit biochar a 

vodní filtry a začlenit je do svého systému čistění vody. [9] 

Příručka se plánuje, že bude přeložena do několika jazyků a bude 

prezentována nevládním organizacím na meetingách a také publikována 

v odborných časopisech. [9] 

 

Bouřky a vody z nich jsou předním znečišťovatelem vody ve Washingtonu. 

Z tohoto důvodu požaduje Washingtonské oddělení ekologie, aby podniky a 

obce kontrolovali kvalitu dešťové vody, obzvláště pak těžké kovy a organické 

látky. Například se vyžadují kontrolovat limity zinku. Stát Washington 

požaduje použití zařízení pro odstranění zinku nebo ošetření zdroje, aby se 

snížil jeho obsah v odtoku. Podle Lisy Rozmyn je zinek obtížně 

kontrolovatelný, neboť je všudypřítomný v průmyslu a zařízení. [10] 
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Obrázek 15: Ukázka biocharu  

S podporou nadace Russel Family a Pacific Northwest Pollution 

Prevention Resource Center (PPRC) pomáhá podnikům zorientovat se ve 

spleti nových technologií na odstranění zinku pro přijatelnou kvalitu 

dešťových vod. Stejně tak neziskové organizace, PPRC hledá a propaguje 

postupy, které jsou ekonomické a prospěšné pro životní prostředí. 

 

Jedná se o průzkum nově vznikajících technologií na odstranění zinku 

z dešťových vod. [10] 

Vzhledem ke zpřísňování limitů na kvalitu dešťové vody se začínají firmy a 

obce zajímat o možnosti jak filtrovat dešťovou vodu, aby se odstranili těžké 

kovy. Biochar je jednou z možností a to díky své variabilitě a schopnosti 

odstranit těžké kovy. Někdy se nazývá levnější variantou aktivního uhlí. 

Nedávné laboratorní testování ukázalo, že biochar účinně snižuje množství 

některých znečišťujících látek, včetně: 

 Těžkých kovů např. olovo, měď, zinek, kadmium, kobalt a nikl; 

 Benzín a jiné těkavé organické sloučeniny, polychlorované bifenyly 

(PCB), polyaromatické uhlovodíky (PAH), a některé herbicidy, 

pesticidy a léčiva; 

 chemická spotřeba kyslíku (CHSK) a biologická spotřeba kyslíku 

(BSK); 

 fosfor a amoniak; 

 nerozpuštěné látky; 

Biocharové filtry mohou být samostatně, nebo být se skupině jiných 

filtračních prostředků, jako například: 

 filtrační procesy, například svody ze střech do nadzemních nádrží 
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 doplňková nebo náhradní média ve stávajícím systému, jako jsou 

pískové filtry 

 filtrační rohože 

 závěsné filtry 

 

Obrázek 16: Ukázka svodu ze střechy s následným čištěním 

V Pacific Northwest je mnoho návrhů na využití. Některé jsou 

demonstrovány nebo v pilotní fázi vyhodnocování filtrační účinnosti. 

Optimální řešení pro filtrování dešťové vody vyžaduje, aby výsledky 

upravených vod vyhovovaly limitům a průtokům na daném místě. K výzkumů 

a demonstračním projektům patří: 

 

Jednalo se o ukázku vázání nečistot a škodlivých látek na biochar a na další 

zkoušené vzorky. Provedené testy potvrdily schopnost biocharu odstraňovat 

škodlivé látky za pomoci procesu vázání. To je jedinečná vlastnost biocharu 

oproti ostatním materiálům, jako například pískovým filtrům. [10] 

 

V Oregonské státní univerzitě byla provedena řada výzkumných 

projektů v oblasti použití biocharu na čištění dešťových vod.  Jeden projekt se 

v současné době zaměřuje na účinnost biocharu a filtračních směsí pro 

odstranění rozpuštěné mědi a zinku z dešťové vody.  Tento projekt je 

financován z OregonBEST a dokončený má být ve spolupráci malého a 

středního podniku: BioLogical Carbon LLC a Sunmark Environmental 

Services.  
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EarthLiteTM spolupracovala s partnery v Oregonu, aby pomohli 

v ocelovém průmyslu najít efektivní a cenově příznivé řešení čištění dešťové 

vody, která je svedena přímo do městské kanalizace. Výsledkem je velký 

mokřad, kde je použit biochar spolu s původními rostlinami, kvůli 

fytoremediaci.  Konstrukce a materiály, které se použily, úspěšně profiltrovali 

dešťovou vodu, před uvolněním vody zpět do systému, nebo přirozeně 

vypuštěnou do ekosystému.  

Biocharové filtry jsou vznikající technologie, která demonstruje účinnost 

při odstraňování škodlivých látek z kontaminované srážkové vody, zejména 

pro rozpuštěné kovy. [10] 

 

 

Nedostatek vody plynoucí z rychlého růstu populace a globálních změn 

klimatu, patří znečištění k největším problémům dnešní doby. V posledním 

desetiletí spotřeba sladké vody v zemědělství vzrostla nejenom kvůli zelenině 

a masu, ale také kvůli pěstování plodin na biopaliva. Zadržená voda se 

používá pro zemědělství a krajinné zavlažování, aby se uspokojila jejich 

potřeba po vodě. Na Zemi je asi 20 milionů ha země, která je momentálně 

zavlažovaná z regenerované vody a to se stalo klíčovou strategií v boji proti 

nedostatku vody.  

Nicméně výhody a rizika spojena s regenerací vody musí být brány 

v potaz. Na jedné straně zachycená voda obsahuje některé prvky živin, jako 

je například dusík a jeho použití v zemědělských oblastech může přinést 

prospěch půdě i plodinám, dokonce snížit potřebu aplikace hnojiv. Na 

druhou stranu regenerované vody k zavlažování mohou představovat riziko 

pro životní prostředí tím, že přivádí do půdy a do hlubších podzemních vod 

různé znečišťující látky, včetně organických znečišťujících látek a těžkých 

kovů. Další závažný problém se zavlažováním a přímým vstřikováním jsou 

aktivní/infekční lidské střevní viry a bakterie. Ty mohou být obsaženy 

v regenerované vodě a dostat se tak do půdy a spodních vod. Farmaceutické 

zbytky, které jsou nově brány jako kontaminující látky, jsou často zjištěny ve 

vyčištěné vody na výtoku z čističky odpadních vod. Různé techniky, včetně 

fyzického (filtrace) chemické (chlorace) a biologické (aktivovaný kal) byly 

vypracovány a uplatňovány na většině čističek odpadních vod, ovšem většina 

těchto metod čištění odpadních vod s výjimkou filtrační technologie 
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(nanofiltrace nebo rezervní osmózy) nelze úplně odstranit. Výskyty léčiv ve 

vyčištěné odpadní vodě, povrchové vodě a podzemní vodě byly hlášeny po 

celém světě.  V terénní studii léků v zavlažované půdě s ošetřenými 

městskými odpadní vodami se zjistilo, že v upravené vodě na zavlažování, je 

výskyt vyplavováním některých farmaceutických produktů, jako 

například  erytromycin, karbamazepin a fluoxetin. Ty poté pomocí 

nesaturované zóny v půdě mohou kontaminovat podzemní vody. Za 

kontaminaci půdy a podzemních vod prostřednictvím upravených vod na 

zavlažování v zemědělství mohou také léčiva, jako jsou například antibiotika 

a hormony, toto mimo jiné dokazují i další studie. [13] 

Sulfamethoxazol je jedním z nejčastěji zjištěných farmaceutik v upravené 

vodě a v dalších environmentálních vzorků, jako sulfonamid bakteriostatické 

antibiotikum. Sulfamethoxazol je široce využíván pro výrobu léků jak pro lidi, 

tak i pro zvířata. Sulfamethoxazol byl nalezen ve velké míře na odtoku 

z čističky odpadních vod a méně pak v podzemních vodách. Sulfamethoxazol 

je charakterizován jako poměrně nečinný s povrchovými půdami a ukazuje 

vysokou mobilitu v půdách. Při uvolnění do vodního systému prostřednictvím 

čističek odpadních vod může mít toxické účinky na vodní organismy a také 

může produkovat lékové patogeny. Výskyt sulfamethoxazolu v podzemních 

vodách byl zaznamenán v USA, ale také v jiných zemích, proto je důležité 

omezit vyplavování sulfamethoxazolu prostřednictvím saturovaných zón. Jak 

navrhl Munoz, je naprosto nezbytné vyvinout nové metody nebo technologie 

pro úpravu vody na zavlažování v zemědělství za účelem snížit rizika 

kontaminace farmaceutickými produkty, zejména s ohledem na 

sulfamethoxazol. [13] 

Nedávný výzkum v technologii biocharu může poskytnout příležitost, aby 

se snížilo riziko farmaceutické kontaminace podzemních vod upravenou 

vodou na zavlažování. Biochar se používá také jako přísada do půd pro 

zlepšení půdních vlastností. Dokáže zvýšit úrodnost, vytvořit uložiště uhlíku a 

dopomoci zmírnit globální oteplování. Kromě toho bylo provedeno mnoho 

průzkumů, které odhalili potenciál biocharu na snižování škodlivých a 

znečišťujících látek v půdách. Biochar byl převeden ze zemědělského rezidua, 

neboť dokázal svou velkou sorpční schopnost proti znečišťujícím látkám 

pomocí různým mechanizmů. Předchozí studie prokázali, že biochar má silné 

vazby na organické látky a organické znečišťující látky, jako jsou například 

fenanthren (PHE), fenoly, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a 

polychlorované bifenyly (PCB). I když při výrobě léčiv vznikají organické 

nečistoty, je velmi málo průzkumů, jeden průzkum se zabývá schopností 

biocharu odstranit léčiva z vody. Pokud se ukáže efektivní schopnost 
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biocharu odstraňovat  sulfamethoxazol, znamenalo by to omezení 

vyplavování léčiv z půdy do podzemních vod nebo povrchové vody, kromě 

zlepšení úrodnosti půdy a zvýšení kvality vody pro zemědělství a krajinné 

zavlažování. [13] 

 Hlavním cílem práce bylo vyvinout technologie pro snížení rizika 

kontaminace upravené vody na zavlažování. Hlavní hypotéza je, že biochar 

reaguje s půdou a upravenou vodou, tím že pohlcuje farmaceuticky 

kontaminující látky a chrání tak půdu a podzemní vodu. Pro ověření této 

hypotézy a dosažení zastřešujícího cíle byly provedeny série testů. Ověřovala 

se sorpce biocharu a sulfamethoxazolu. Laboratorní pokusy spočívali na 

společném farmaceutické kontaminantu v upravené vodě spolu s biocharem 

a jeho vlivu na upravení vody na zavlažování. Specifické cíle byly: 

 Testování schopností různých typů biocharu na sorpci 

sulfamethoxazolu 

 Určit vyplavování a uchování sulfamethoxazolu v upravené vodě 

prostřednictvím půdy a jak se mění s vybranými druhy biocharu 

 Vyhodnocení vlivu biocharu na růst Escherichia coli. 

 

 

Bylo použito celkem 8 druhů biocharu ze čtyř surovin. Bambus (BB) Brazilský 

pepř (BP), cukrová třtina (BG) a ořechovec (HW). Suroviny byly převedeny na 

biochar pomocí pyrolýzních pecí (Olympic 1823HE) v prostředí N2 při 

teplotách 450 a 600 °C výsledkem jsou vzorky s názvy: BB450, BB600, BP450, 

BP600, BG450, BG600, HW450 a HW600. Vzorky byly rozdrceny a přesety, aby 

se docílilo stejné trnitosti 0,5 – 1 mm. Po opakovaném umytí v deionizované 

vodě (DI), aby se zbavily nečistot, jako je například popel, se vzorky vysušily 

při teplotě 80°C a poté byly uchovány pro další testování. [13] 

Písčitá půda byla odebrána od zemědělské stanice na Floridské univerzitě 

v Gainesville. Půda byla proseta přes síto o velikosti oka 1 mm a vysušena 

přes noc při 60°C v uzavřené nádobě. V půdě převládají písky, je tudíž velmi 

propustná. Sklony svahů se zde nalézají mezi 0-12%. Zdejší půda je velmi 

kyselá (pH = 4,0 – 5,5). Sulfamethoxazol byl zakoupen od Applichem 

(Německo). Všechny ostatní chemikálie byli poskytnuty Fisher Scientific. Voda 

pro zavlažování byla simulována tak aby odpovídala vodě na Floridě. 
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U biocharu bylo stanoveno mnoho fyzikálně-chemických vlastností. 

Hodnota pH byla měřena za pomocí výluhu biocharu v deionizované vodě 

s hmotnostním poměrem 1:20, následně byl vzorek protřepán po dobu 5 

minut, poté se provedlo měření pH metrem  (Fisher Scientific Accumet 

Základní AB15). Elementární C, H a N byly stanoveny za pomocí 

Elementárního CHN přístroje (Carlo-Erba NA-1500), a to prostřednictvím 

vysoké teploty a pomocí infračervené detekce zjištěním výparů CO2, H2 a NO2. 

Hlavní anorganické prvky byly určeny standartní metodou APHA a 

spektroskopií (ICP-AES). Povrch biocharu byl stanoven na Micromeretics 

Autosorb1 a pomocí na Brunauer–Emmett–Teller (BET) metody v 0.01 až 0.3 

relativní rozsah tlaku, N2 sorpční izotermy. [13] 

6.3.1.3.  

Byly provedeny testy dávkování sorbentů pro porovnání sorpce 

sulfamethoxazolu a vzorků biocharu při pokojové teplotě (22 ± 0,5°C). 

Přibližně 0,1 g biocharu bylo přidáno do nádoby s 50 ml deionizované vodě a 

10mg/l sulfamethoxazolu. V tomto experimentu bylo použito daleko více 

sulfamethoxazolu, než se normálně vyskytuje ve vodě. Pro vyhodnocení se 

směs dala do třepačky (55 ot/min) na 24 hodin. Udělali se i kontrolní vzorky 

bez obsahu biocharu, které se uchovali pro kontrolu.  Po 24 hodinách se 

směsi přefiltrují přes 0,22 µm velké nylonové membránové filtry 0,22 µm (GE 

cellulose nylon membrane) a také bylo měřeno pH.  Koncentrace 

sulfamethoxazolu ve směsi byla stanovena spektrometrem (Thermo 

Scientific, EVO 60). Detekce vlnové délky sulfamethoxazolu byla stanovena na 

280 nm (BB450, BP450), 267 nm (BB600, BP600, BG600, HW450 a HW600) a 

290 nm (BG450), aby se minimalizoval vliv prostředí, byl nasazen korelační 

součinitel. Koncentrace vstřebaného sulfamethoxazolu byla vypočtena na 

základě rozdílu mezi počáteční a konečnou koncentrací sulfamethoxazolu 

v roztoku. Distribuční koeficient byl použit na porovnání sulfamethoxazolu a 

sorpční schopnosti různých druhů biocharu. [13] 

Veškeré pokusy byly provedeny v duplikátu a průměrné hodnoty byly 

zaznamenány. Další analýzy byly provedeny, kdykoliv se dvě měření lišila o 

více než 5%.  

6.3.1.4.  

Dva vzorky biocharu BG450 a BB450, byly vybrány ke studii uchování a 

transportu sulfamethoxazolu v půdě. Upravené vody s sulfamethoxazolem 

byly aplikovány do laboratorních válců naplněných zeminou, na nichž se 
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simulovalo zavlažování. Na sloupce s půdou byly vyrobeny akrylové válce 

vysoké 16,5 cm s vnitřním průměrem 4,0 cm. Ve spod válců se nachází 

ocelové dno s oky o velikosti 60 µm, aby se zabránilo ke ztrátám 

vyplavováním. Půdy s i bez biocharu byly mokré, vložené do kolony dle 

přesného postupu. Tři typy půdy ve dvou vyhotoveních, byly použity: 

1. S menším obsahem BB450 než 2 %  

2. Půdy s 2 % BG450 

3. Půdy bez použití biocharu 

Jednotná hmotnost vzorků byla stanovena na 200 g. V prvních dvou dnech 

se vzorky zalévali 51 ml upravené vody. Třetí a čtvrtý den se vzorky zalévali 

stejným množstvím vody s přídavkem 2mg/l sulfamethoxazolu. Zemina se 

pátým dnem začala proplachovat vodou o objemu pórů po dobu 5 dnů. 

Proplach trval vždy necelou hodinu. Všechny vody se hromadily do nádoby 

pod kolonami a ihned byli přefiltrovány přes filtr velikosti 0,22 µm pro další 

analýzy, které se dělaly na vysoce účinném chromatografu (HPLC, Waters 

2695, Milford, MA) vybaveného Hemini C18 kolonou (150 mm x 4,6 mm I.D., 

5 µm) při pokojové teplotě k určení koncentrace  sulfamethoxazolu ve výluhu 

ze vzorků. Waters 2489 UV detektor byl použit pro detekci sulfamethoxazolu  

na vlnové délce 270 nm. Detekční limity sulfamethoxazolu u této metody jsou 

20 µg/l  a pracovní rozsah 50-1000 µg/l s lineárně korelačním koeficientem R2 

>0,99. [13] 

 

Postup charakteristického vyplavování toxicity (TCLP) se aplikuje do půdy 

a směsi půdy a biocharu a vyžaduje extrakci sulfamethoxazolu pro metodu 

USEPA. Postup charakteristického vyplavování toxicity byl použit k určení 

mobility, bio-dostupnosti organických a anorganických kontaminantů 

v půdě. Půda byla odstraněna z kolony a vysušená se použila pro dopravní 

experimenty. Extrakce z postupu charakteristického vyplavování toxicity se 

připravilo přidáním 5,7 ml studené kyseliny octové a 64,3 ml NaOH 

samostatně do 500ml činidla, nakonec došlo ke zředění na objem 1l. Hodnota 

pH extrahované tekutiny byla 4,9. Vzorky se poté smísily s vodou 

v hmotnostním poměru 1:20 ve standartní extrahovací nádobě. Vzorky se 

nechaly 18 hodin protřepat při pokojové teplotě, načež se oddělila tuhá fáze 

od kapalné přes filtr s borosilikátovými skleněnými vlákny o velikosti 0,7 µm. 

Ve filtrátu byl analyzován sulfamethoxazol pomocí HPCL jak je popsáno výše. 

Tři nezávislé experimenty byly provedeny pro každý vzorek půdy a jeden 

vzorek byl použit na test ANOVA s významem 0,05 (p<0,05) pro kontrolu 

rozdílů mezi jednotlivými expozicemi. [13] 
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 Byl smíchán biochar BB450 nebo BG450 o hmotnosti 0,1g s 50 ml 

sulfamethoxazolu v různých koncentracích (20, 30 a 50 mg/l), směs se 

nechala po dobu 24 protřepat. Poté se vzorek přefiltroval a biochar se nechal 

vysušit při teplotě 80 °C. Vzorky se označily následovně dle koncentrace 

sulfamethoxazolu BB450S20, BB450S30, BB450S50, BG450S20, BG450S30 a 

BG450S50. [13] 

Byla použita E. coli DH5α, která se kultivovala přes noc při teplotě 35 °C za 

neustálého míchání v biochemickém inkubátoru. Všechny vzorky byly 

sterilizovány v autoklávu, aby se zabránilo ovlivnění výsledku jinými 

bakteriemi. Při porovnání účinků růstu inhibice sulfamethoxazolu a 

sterilizovaného sulfamethoxazolu se ukázalo, že léčba neměla žádný vliv na 

antibiotické vlastnosti a to díky dobrým tepelným vlastnostem 

sulfamethoxazolu, jak se uvádí v literatuře [11,12]. 83 mg BG450S20 

aBB450S20 , 56 mg BG450S30 a BB450S30, 33 mg BG450S50 a BB450S50  

bylo přidáno do 5 ml čerstvé živé půdy, aby se vyzkoušel růst bakterií. 

Množství absorbovaného sulfamethoxazolu v každém ošetřeném BG vzorku 

byl 0,15 mg a v BB vzorkách 0,10 mg. Vzorek sulfamethoxazolu bez přidaného 

biocharu (33mg) byl také zahrnut do experimentu. Na určení množství E. coli 

byla použita metoda APHA dle standartních postupů. Zředěný vzorek s E. coli 

(0,5ml) se umístil na petriho misku o průměru 100 mm pomocí sterilní pipety. 

Sterilní roztavený agar (45-50 °C) včetně vzorků s biocharem a 

sulfamethoxazolem, ale také neošetřené vzorky se protřepáním smísily 

s agarem. Směs se nechala vychladnout při pokojové teplotě až do ztuhnutí. 

Poté se vzorky inkubovaly při teplotě 35 °C po dobu 48 hodin. (SenxinGRP-

9160, Shanghai, China). Kolonie ve středu byly započítány k určení 

koncentrace bakterií podle standartních postupů. Experiment se opakoval 

šestkrát u všech testovaných vzorků a výsledky byly statisticky analyzovány 

pomocí ANOVY s úrovní významnosti 0,05 (p<0,05). [13] 

 

 

CHN analýza ukázala, že ze všech osmy vzorků, které byly připraveny pro 

tuto práci, jsou velmi bohaté na uhlík, který se pohyboval mezi 75,6 – 83,6 % 

(Tab. 2), což je typické pro pyrolýzu biomasy. Obsah kyslíku se pohyboval 

okolo 11,5 – 18,1 % a vodík mezi 2,2 – 3,6 %, je ale velmi pravděpodobné že 

část je z aktivovaného povrchu biocharu. Vzorky biocharu obsahovali 

relativně malé množství dusíku, zhruba mezi 0,1 – 0,9 %, ale většina z těchto 
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hodnot je vyšší než v přírodních zeminách v USA. Analýza ukázala, že všechny 

vzorky biocharu měli relativně nízké hladiny fosforu a kovových prvků 

s výjimkou dvou vzorků BG ty měli více než 2 % vápníku (Tab. 2).  

Z měření pH vyšlo, že všechny vzorky biocharu jsou alkalické a jejich pH 

se pohybovalo v rozmezí 8,04 – 9,67 (Tab. 2), což naznačuje, že by se mohly 

používat na snížení kyselosti půd. BET měření ukázalo, že biochar vyrobený 

pří 450 °C má velmi malou aktivní plochu 0,7 – 13,6 m2/g. Když se pyrolytická 

teplota zvýšila na 600 °C aktivní plocha biocharu se dramaticky zvýšila 243,7 

– 401,00 m2/g. Silná pozitivní korelace mezi H2 měřené aktivní plochy a 

pyrolytickou teplotou bylo pozorováno a také popsáno v dřívějších studií 

týkajících se biocharu. [13] 

 

Tabulka 2: Vlastnosti a elementárního složení biocharu vyrobeného z 

biomasy použité v této studii [13] 

  

 

 

Všechny testované vzorky biocharu ukázali schopnost odstranit zvodnělý 

sulfamethoxazol. Distribuční koeficient (Kd) biocharu se pohyboval mezi 2 – 

104 l/kg, vzorek HW450 měl nejnižší sorpční schopnost (obr. 17). BG450 má 

naopak nevyšší hodnotu a to 104 l/kg, BG600 má 94 l/kg. Největší rozdíl 

zaznamenal vzorek BW a to že vzorek BW450 má horší sorpční schopnost 

nežli vzorek BW600, což je v rozporu s ostatními studiemi. Protože biochar 

vytvořený při nižší teplotě může obsahovat více aktivního povrchu než 

biochar vytvořený za vyšších teplot. Vyšší sorpce sulfamethoxazolu na 

biocharu vyrobeného za nižších teploty naznačují, že aktivní povrch biocharu 

může hrát důležitou roli v interakci mezi sulfamethoxazolem a biocharem. 

Předchozí studie ukázali, že sulfamethoxazol má v půdě velmi malé hodnoty 

Kd (0,6-3,1l/kg) a je vysoce mobilní. Hodnoty Kd byli v sedmi z osmy vzorků 
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biocharu použitých v této studii řádově vyšší než v půdě což naznačuje 

obrázek 17. Různé druhy biocharu můžou snížit mobilitu sulfamethoxazolu 

v půdě. [13] 

 

Obrázek 17: Distribuční koeficient sulfamethoxazolu [13] 

 

Dva vzorky biocharu BG450 (Kd = 104 l/kg) a BB450 (Kd = 64 l/kg), které 

mají celkem vysokou sorpční schopnost sulfamethoxazolu, byly použity na 

pokus. Dle očekávání oba biochary snížili rychlost transportu 

sulfamethoxazolu v upravené vodě, která se prolívala přes půdu (obr. 18). 

Sulfamethoxazol se rozmíchal ve vodě a poté byla tato směs aplikována do 

kolony s půdou a biocharem. V následně odebraných vzorkách nebyly 

zjištěny žádné stopy sulfamethoxazolu. Třetí den byl sulfamethoxazol 

znatelný velmi nepatrně, čtvrtý den nastal zvrat a koncentrace 

sulfamethoxazolu ve vzorku BG450 byla 5 µg/l a v BB450 pak 54 µg/l. 

Výsledky v porovnání se vzorkem, který neobsahoval biochar (329 µg/l) byly 

o poznání v nižších koncentracích.  Největší koncentrace se podařilo naměřit 

pátý den (819 µg/l) a to na vzorku bez přidání biocharu, je to více než 40 % 

vstupní koncentrace. Průměrná koncentrace u vzorků s biocharem se lišila 

v závislosti na typu biocharu. Pro BB450 je to 139 µg/l a pro BG450 pak 25 

µg/l. Hodnota pro BG450 byla vyhodnocena jako nejnižší, když byla použita 

upravená voda na propláchnutí šestý den obsah sulfamethoxazolu ve výluhu 

se snížil (obr. 18).  Klesání koncentrace bylo nejvíce pozorovatelné na vzorku 

bez přidaného biocharu. Z výpočtu hmotnostní bilance vyplynulo, že více než 

60 % sulfamethoxazolu v upravené vodě bylo transportováno přes půdu na 
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konci experimentu, což potvrzuje že sulfamethoxazol má vysokou mobilitu 

v půdě. Mobilita sulfamethoxazolu v půdě s biocharem BB450 je nižší o 15% 

a s biocharem BG450 o 2%. Vyplavovací experimenty naznačují, že biochar 

může sloužit jako pozměňovací prostředek v zemědělské půdě zavlažované 

upravenou vodou, který absorbuje sulfamethoxazol a omezí jeho mobilitu 

v nesaturované zóně, díky čemuž zamezuje znečištění podzemních vod. [13] 

 

Obrázek 18: Koncentrace sulfamethoxazolu z výluhu přes biochar [13] 

 

 

I když bylo daleko více sulfamethoxazolu v biocharu tak při TCLP se 

prokázalo, že v půdách, kde byl přidán biochar došlo k úbytku než v půdách 

bez biocharu (Obr. 19). Metoda ANOVA prokázala rozdíly mezi testovanými 

vzorky při významnosti p = 0,028. Průměrná koncentrace sulfamethoxazolu 

ve dvou vzorkách pro TCLP byla u BB450 76 % a u BG450 pak 14 % 

z neupravené půdy. Tento výsledek naznačuje, že se pomocí biocharu 

podařilo snížit mobilitu sulfamethoxazolu v půdě a biologickou dostupnost. 

Tím se potvrdil účinek biocharu na odstranění některých znečišťujících látek, 

jako jsou například pesticidy v půdách, což bylo pozorováno i v nedávné 

studii. Ve studii byl biochar vyroben ze zvířecích statkových hnojiv a měl za 

úkol snížit antracit a vést k jeho extrakci. [13] 
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Obrázek 19: Koncentrace sulfamethoxazolu ve vzorku TCLP [13] 

 

Růstová reakce E. coli se lišila u jednotlivých vzorků, ale všechny vzorky 

ukazovaly růst kolonie bakterií tvořící jednotky (cfu) v řádech 108 cfu/ml (obr. 

20), což bylo totožné BG450 (4,0 x 108 cfu/ml), vzorek BB450 byl pak o něco 

nižší (3,7 x 108 cfu/ml). Analýza ANOVA ukázala, že nebyly žádné významné 

rozdíly v růstu bakterií. Ve třech různých ošetření (p = 0,664), z této analýzy 

vyplývá, že biochar nemá žádný antibiotický účinek na bakterii E. coli. 

Předchozí studie prokázali, že biochar poskytuje útočiště pro některé 

bakterie a také že poskytuje uhlík a další minerální látky užitečné pro růst 

některých bakterií. Statistickou analýzou růstu bakterií prošlo všech devět 

vzorků a vše se zaznamenalo (obr. 20). Účinek  sulfamethoxazolu na růst E. 

coli byl proveden s důležitostí p = 0,014 a tyto výsledky naznačují, že 

sulfamethoxazol spolu s biocharem můžou inhibovat růst bakterií. [13] 

Srovnání tří vzorků BB a kontrolního vzorku ukázalo, že sulfamethoxazol 

a BB biochar nemá žádné inhibiční účinek na E. coli (p = 0,208). Průměrný 

počet byl ve vzorku BB450S30 s léčivým médiem 4,0 x 108 cfu/ml, ve vzorku 

BB450  byl dokonce mírně vyšší než v kontrolním vzorku. Ovšem analýza 

ANOVA odhalila, že tři vzorky z BG řady prokázali významnou inhibici růstu 

bakterií (p = 0,001), vzorky BG450S20, BG450S30 a BG450S50 s léčebným 

médiem měly průměrné hodnoty E. coli a to 2,4 x 108, 2,3 x 108 a 2,6 x 108  

cfu/ml. To naznačuje, že vysoké hladiny imobilizovaných léčiv v biocharu 
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můžou mít negativní účinky na mikrobiální populaci, která je důležitá pro 

rostliny a půdní organismy. Při výběru biocharu jako půdního pozměňovače  

není vždy nejlepší volbou biochar s největší sorpční schopností, i když BB450 

vykázal nižší sorpční schopnosti, byl by lepší volba než BG450, protože 

biochar  BB450 s vyšším množstvím sulfamethoxazolu ukázal mírný 

antibiotický účinek na testované bakterie, ale stále je zde riziko reakce na 

původní půdní mikroorganismy při aplikaci upravené vody do půdy. Další 

studie jsou stále potřeba pro testování účinků farmaceutického zatížení a 

použití biocharu v půdě na ekosystémy a mikro ekosystémy. [13] 

 

Obrázek 20: Účinek sulfamethoxazolu a biocharu na růst E. coli [13] 

 

Aplikace biocharu bylo navrženo, aby efektivně uvolňoval uhlík a zlepšoval 

kvalitu půdy. Výsledky ukazují, že biochar má také potenciál jako ochrana 

proti vyplavování léčiv do podzemních a povrchových vod, což má zvláštní 

význam při použití upravené vody k zavlažování. Protože velká akumulace 

léčiv v biocharu může způsobit nepříznivé účinky na domácí prostředí 

mikroorganismů a doporučuje se komplexní posuzování použití biocharu a 

zavlažovací vody. [13] 
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Druhá část této práce se zabývá testování biocharu na filtrační koloně. 

Kde se testovalo zda biochar odstraní vybrané farmaceutika z vod, a pokud 

ano v jaké míře. Testovaná voda obsahovala tyto farmaceutické látky: 

 Sulfathiazol 

 Sulfamethazin 

 Sulfamethoxazol 

 Erythromycin 

 Azithromycin 

 Clarithromycin 

 Roxithromycin 

 Ketoprofen 

 Naproxen 

 Diclofenac 

 Ibuprofen 

Pokus se prováděl v areálu výzkumného centra AdMaS (Advanced 

Materials, Structures and Technologies) v Brně. Pro samotný pokus byl použit 

biochar vyrobený v pyrolytické jednotce, která se nalézá ve výzkumném 

centru AdMaS.  Biochar byl udělán z různých druhů dřevin.  

 

Obrázek 21: Ukázka reaktoru s nespálenými peletami 



Využití produktů mikrovlnné pyrolýzy                                                                                                           Petra Zdeňková 

Bakalářská práce 

 

 

47 

 

 

Obrázek 22: Pyrolytická jednotka ve výzkumném centru AdMaS 

 

 

Po obdržení biocharu byla potřeba ho pro pokus rozdrtit na požadovanou 

frakci 1-2 mm a 2-4 mm. Drcení probíhalo na čelisťovém drtiči BB 200 od 

firmy Retsch. Po potřebném nadrcení, bylo potřeba oddělit jednotlivé frakce, 

a to pomocí laboratorních sít (obr. 26). Použitá síta byla ve velikosti 4, 2 a 1 

mm. Dále se  biochar propral, aby se zbavil jemného prachu (obr. 27, 28). 

Proprání probíhalo s použitím pitné vody. Posledním krokem přípravy 

biocharu k pokusu bylo jeho sušení. (obr. 29, 30). 
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Obrázek 23: Ukázka spálených pelet  

 

 

Obrázek 24: Zařízení na drcení biocharu 
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Obrázek 25: Volba velikosti nadrcení biocharu 

 

 

Obrázek 26: Nadrcený biochar 
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Obrázek 27: Ukázka frakce 1-2 mm 

 

Obrázek 28: Ukázka frakce 2-4 mm 
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Obrázek 29: Použitá laboratorní síta 

 

Obrázek 30: Praní frakce 1-2 mm 
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Obrázek 31: Praní frakce 2-4 mm 

 

Obrázek 32: Sušení frakce 1-2 mm 
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Obrázek 33: Sušení frakce 2-4 mm 

 

Biochar, který jsme proprali a nechali usušit, kvůli tomu aby se částečně 

zbavil prachu, jsme přesypali do filtrační kolony, kde sloupec biocharu měl 

výšku 1,07 m, celkový objem 1,48 l, přičemž objem biocharu byl 1,05 l a vody 

0,43 l. Poté jsme malou rychlostí plnily kolonu vodou s přidanými léčivy. 

Pomalá rychlost plnění slouží k tomu, aby nám nezůstával vzduch mezi 

jednotlivými mezerami a neodděloval se nám biochar od sebe. Po naplnění 

kolony jsme ustálili přítok a odtok a nechali volně protékat zhruba 10 minut, 

tak aby se nám propláchl biochar a nezůstal tam zbytkový prach.  

Poté jsme odebraly vzorky, vždy při jiné rychlosti protékání, vždy ale 2 

vzorky se stejnou rychlostí. A dopočítali jsme potřebné parametry. 
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V délce celého pokusu jsme odebírali vzorky vody s vybranými léčivy. 

Všechny odebrané vzorky se poté odvezly na chemickou analýzu, kterou 

zajišťovala fakulta chemická v Brně.  

 

 

 

Obrázek 34: Použité filtrační kolony 
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Obrázek 35: Plnění filtrační kolony biocharem 

 

Obrázek 36: Voda s přidanými léčivy 
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Obrázek 37: Odstranění bublinek vzduchu 

 

Obrázek 38: Místo styku biocharu se skleněnými kuličkami 
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Obrázek 39: Biochar ve filtrační koloně 

 

 

Obrázek 40: Odebírání vzorků 
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Tabulka 3: Vlastnosti použité kolony 

 

 

 

Tabulka 4: Naměřené hodnoty 

 

 

Tabulka 5: Procentuální odstranění léčiv 

 

Červeně označené makrolidy, které byli prokazatelné ve vzorcích A a B, 

bohužel nebyli prokazatelné ve zbylých vzorcích. Může to být v důsledku 

velkého šumu, proto žádný pík nešel z integrovat, a to z důvodů, že jich tam 

bylo pravděpodobně málo, nebo vzorky obsahovaly nějaké interferenty. 
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Obrázek 41: Grafické znázornění odstraněných léčiv 

Z pohledu na výsledné hodnoty procentuálního odstranění je zřejmé, že 

biochar má schopnosti na odstranění farmaceutik ve vodách. Celkové 

průměrné odstranění je skoro 36 %. Jak ale dále můžeme pozorovat, některé 

farmaceutika odstraňuje daleko lépe než jiné. Například průměrné 

odstranění sulfathiazolu jsou 53,24 % při době kontaktu zhruba 25 minut, 

oproti tomu při stejné době kontaktu se odstraní pouze 29 % 

sulfamethoxazolu.  

Pro větší představu co vše dokáže biochar odstranit je potřeba více testů, 

na různých frakcích a také v různých dobách zdržení.  
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Mikrovlnná pyrolýza částečně řeší problém s odpady a přeměňuje je na 

užitečné materiály, které se dají dále využívat. Odpadní teplo a bioplyn se dají 

využívat k vyhřívání, bioolej je velmi nadějný nástupce na místo biopaliv. 

Biochar je velmi všestranný materiál, který lze používat pro různé účely, ať už 

v zemědělství nebo stavebnictví. V současné době je toto téma velmi aktuální 

a to nejenom pro možnosti spalování velkého množství rozmanitého odpadu, 

ale také možnosti likvidovat čistírenské kaly z čistíren odpadních vod. Pro 

vyhodnocení technologie likvidování odpadů, je ale nezbytné vycházet z 

objektivní energetické bilance procesu a z celkové analýzy všech nákladů. 

Využití pyrolýzy pro zpracování odpadu se může stát zajímavým surovinovým 

základem. Mikrovlnná pyrolýza v porovnání s konvenční pyrolýzou významně 

šetří čas a také energii a dosahuje srovnatelných výsledků s konvekční 

pyrolýzou. 

Pro oblast vodního hospodářství, konkrétně úpravu vody, má biochar 

zastoupení v podobě náplně do filtrů. Ovšem pro jeho použití do běžné praxe 

je potřeba ještě další výzkumy a to v podobě zjištění, z čeho je nejlepší 

biochar pro odstranění farmaceutik z vody, která frakce je nejvhodnější, jaká 

doba kontaktu je nejoptimálnější pro odstranění co nejvíce potřebných látek 

a v neposlední řadě dlouhodobého testování v praxi.  

Vzhledem k proběhlému pokusu bych dále navrhovala testování biocharu 

a to vzhledem k jeho účinnosti po určité době kontaktu. Při pokusu došlo 

k tomu, že biochar, při odebírání vzorku C, fungoval skvěle. Bohužel už při 

odebírání vzorku D, je patrná jeho menší účinnost, která klesala s časem, při 

kterém jsme přefiltrovávali vodu s léčivy. Dochází tam nejspíše k ucpání pórů 

biocharu, což zmenšuje jeho účinnost. Proto bych jako další pokus 

navrhovala zjištění, zda se skutečně póry biocharu ucpávají nebo ne, 

popřípadě co způsobuje nejvíce ucpání a po jaké době k tomuto jevu dojde.  

Z naměřených výsledků by se dále odvíjel směr bádání v oblasti používání 

biocharu jako filtračního materiálu pro odstranění farmaceutik z vod.  
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Microwave pyrolysis partially solves waste problems and converts them 

into useful materials that can be further exploited. Waste heat and biogas 

can be used to heat, bio-oil is a very promising successor to biofuels. Biochar 

are a very versatile material that can be used for various purposes, whether 

in agriculture or construction. At present, this topic is very topical not only for 

the possibility of burning a large amount of waste but also for the disposal of 

sewage sludge from sewage treatment plants. 

In the field of water management, namely water treatment, it has 

representation in the form of filling in the filters. Further research is needed 

to find out which fraction is the most appropriate, what contact time is best 

suited to removing the most needed substances, and the most important 

long-term test in practice. 

Due to the experiment, I would suggest testing the biocharge and its 

effectiveness after a certain period of contact. Attempting to make a biochar 

at sampling C worked great. Unfortunately, when taking sample D, its smaller 

efficiency is noticeable, which has fallen as time goes by when we filter water 

with medication. It is best to clog the pores of the biochor, which reduces its 

effectiveness. That's why I was trying to find out if the pores of the biochor 

are actually clogged or not, or what causes the most blockage and how long 

it will happen. 
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SRN  spolková republika Německo 

EU  Evropská unie 

USA  Spojené státy Americké 

GHG  Systém na sledování skleníkových plynů 

pH  Vodíkový exponent 

SOC  Syntetické organické sloučeniny 

TLUD  Top-lid updraft – druh zplyňovacích kamen 

PPRC  Pollution Prevention Resaurce 

PCB  Polychlorované bifenyly 

PAH  Polyaromatické uhlovodíky 

CHSK  Chemická spotřeba kyslíku 

BSK  Biologická spotřeba kyslíku 

PHE  Fenathren 

PAU  Polycyklické aromatické uhlovodíky 

BB   Bambus 

BP  Brazilský pepř 

BG  Cukrová třtina 

HW  Ořechovec 

TCLP  Postup charakteristického vyplavování toxicity 

Kd  Distribuční koeficient 

AdMaS Advanced Materials, Structures and Technologies 
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