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1. ÚVOD 

Čistírenský kal (dále ČK) je kontinuálně produkovaný odpad z čistíren odpadních vod (ČOV), 
kam od svých producentů surový a naředěný v odpadních vodách (dále OV) přitéká stokovou 
sítí. Jeho produkce s postupem času narůstá. S ohledem na skutečnost, že se nelze jeho produkci 
vyhnout je nezbytné najít a začít využívat vhodné metody jeho odstranění a využití jeho 
ukrytého potencionálu. Tyto metody by měly respektovat požadavky trvale udržitelného 
rozvoje a přitom zohledňovat energeticky atraktivní a cenné suroviny v ČK obsažené. Jedním 
z potencionálních řešení je termické zpracování ČK. Z historického hlediska termické 
využívání ČK není novinkou. Jako příklad budiž uvedeno spalování vysušeného trusu dobytka 
za účelem zisku tepla pro ohřev, které je známo již stovky až tisíce let např. v Asii [1]. 

Ačkoliv je termické zpracování často spojováno se spalováním, nabízejí se i alternativní 
způsoby jako zplyňování, nebo pyrolýza, jejíž produkt pyrolýzní uhlí (zde dále biochar) nabízí 
atraktivní uplatnění např. právě v zemědělství.  Označení biochar by mohlo být předmětem 
diskuze. Nabízí se totiž i řada dalších alternativních označení jako např. polokoks [2], 
mikrochar, pyrochar, případně i obecnější označení v angličtině „solid carboncaneous product“ 
[3] produkovaný z „biosolids“ nebo-li ČK [4]. Zde v této práci bude dále použito označení 
biochar i přes případnou polemiku poukazující na nedostatečný podíl uhlíku původem 
z organických složek. Podstatnější otázkou než diskuze nad značením je globálnější 
environmentální perspektiva, kde hlavně biochar, ale i pyrolýzní olej, případně plyn představují 
určité řešení pro oběhové hospodářství (oběhovou ekonomiku s využitím odpadů), redukci 
uhlíkové stopy, fixaci těžkých kovů (dále TK) a zadržování vody. 

Z výše uvedeného vyplývá, že se stává aktuální otázka, jakým směrem se bude ubírat nakládání 
s ČK, a to ať už v legislativní, nebo praktické rovině. Vývoj v celé EU se pravděpodobně bude 
postupně přibližovat situaci v Německu, Rakousku, Belgii, či Holandsku, kde je podíl termicky 
zpracovaného ČK ze zemí EU nejvyšší [5]. 

V praktickém prostředí oboru čistírenství však v našich lokalitách takové termické využití není 
široce rozšířeno. V ČR je sušeno a spalováno pouze minimum ČK. V některých zemích západní 
Evropy je podíl energeticky využitých ČK výrazně vyšší. Využíváno je spalování ČK, ale 
objevují se i instalace využívající principy zplyňování, či pyrolýzy. Jedná se však většinou spíše 
o pilotní projekty. S procesy pyrolýzy je tedy často odborná veřejnost obeznámena, nebo je 
alespoň informována o jejich existenci. Pyrolýzních procesů je celá řada a mohou být děleny 
dle procesních parametrů apod. Mikrovlnná pyrolýza (dále MP) ČK však rozšířena není a tím 
pádem unikátnost této práce spočívá v řešení aspektů spojených s technologií, která zatím při 
využití full-scale komponentů a s přiblížením reálnému prostředí možné instalace na ČOV 
nebyla detailně popsána. 
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2. SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

V současnosti je možné pozorovat rozdíly v přístupu k nakládání ČK v praktické a teoretické 
oblasti (včetně legislativy). Toto se týká evropského regionu ale i celého zbytku světa. 
Následující kapitoly ale poukazují na skutečnost, že v EU jsou tendence směřovat ke 
„konzistentnějšímu“ přístupu ke zpracování ČK. 

2.1. Legislativa upravující nakládání s kaly 

Legislativní omezení pro nakládání s ČK se napříč evropskými státy do jisté míry liší. 
V některých z nich je často skloňován princip předběžné opatrnosti a v některých z nich je 
naopak prakticky vyčkáváno na příchod trendů z ostatních zemí, které je přímo nebo nepřímo 
udávají.  

V ČR je aktuálně nejčastěji skloňovaným legislativním dokumentem upravujícím nakladání 
s ČK vyhláška č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, 
která určuje limity koncentrací vybraných rizikových látek obsažených v ČK ve vztahu k jejich 
aplikaci v upravené podobě na zemědělskou půdu [6]. 

Rakousko a Německo ale se svými foforovými vyhláškami určují jeden ze směrů, kterými by 
se mohlo nakládání s ČK ubírat i v dalších státech EU. Fosfor se totiž díky nově přijaté 
německé vyhlášce (AbfKlärV) [7] která vešla v platnost 18. ledna 2018 pravděpodobně stane 
řešenou otázkou i v dalších zemích EU. Hlavní omezení spočívá v zákazu stávajících způsobů 
agrochemického využití ČK a v povinnosti získávat fosfor z ČK, které ho obsahují více než  2 
% na ČOV o velikosti od 50 000 EO [7][8].  V sousedním Rakousku je podobné omezení 
přísnější. Návrh “Federal waste management plan 2017“ počítá se zákazem přímého 
zemědělského využití, či kompostování ČK produkovaného ČOV o kapacitě větší než 20 000 
EO a upravuje podmínky recyklace fosforu při jeho obsahu v ČK nad 2 % přímo na ČOV, nebo 
z popela po externím spálení odvezeného ČK [9].  

2.2. Předpisy a omezení týkající se sekundárních „produktů“ z ČK 

Mezi předpisy a omezení týkající se sekundárních „produktů“ z ČK, nepatří pouze legislativní 
omezení, ale i různé jiné předpisy spojené s určitými certifikacemi těchto materiálů. Řeč je o 
směrnicích, vyhláškách, normách aj., které se mohou týkat limitů různých ukazatelů biocharu, 
TAP a PPL. 

Podle IBI (Internation Biochar Initiative) je biochar pevný materiál získaný pomocí 
termochemické konverze biomasy za omezeného přístupu kyslíku. Může být použit přímo jako 
produkt, nebo jako příměs do produktů s širokou škálou možných aplikací pro zlepšení 
vlastností půd, ochranu před znečištěním, využití zdrojů a jako prostředek pro snížení emisí 
skleníkových plynů. Nepředupravené materiály, ze kterých může být produkován biochar jsou 
např. rýžové slupky, sláma apod. Mezi materiály, které pro produkci biocharu vyžadují 
předúpravu patří např. různé druhy hnojů, kejd a ČK. [3][10] Biochar ale není definován pouze 
IBI. Např. EBC (European Biochar Certificate) definuje biochar lehce odlišně, tedy tak, že je 
to heterogenní na uhlík a minerály bohatý materiál produkovaný z obnovitelné biomasy za 
kontrolovaných procesních podmínek (málo O2 a 350 – 1000 °C) pomocí nezávadných 
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technologií. Může být používán pro účely, které nezapříčiní jeho rychlou mineralizaci (CO2) a 
může být eventuelně použit jako látka zlepšující půdní vlastnosti. EBC však nepočítá 
s produkcí biocharu z ČK. Z podobných na minerály bohatých materiálů lze podle EBC 
produkovat PCM (pyrogenní uhlíkatý materiál) [3][11]. 

V případě zaměření na energetické využití mohou být alternativním sekundárním produktem 
z ČK tuhá alternativní paliva (dále TAP). V případě zaměření na materiálové využití ČK 
mohou být potencionálním sekundárním produktem pomocné půdní látky (dále PPL), kterými 
se rozumí materiál přidávaný do půdy za účelem zachovat nebo zlepšit její fyzikální a/nebo 
chemické a/nebo biologické vlastnosti [12]. 

2.3. Čistírny, koncepce kalových koncovek 

Kalové koncovky ČOV v ČR bývají často v případě podobné velikostní kategorie řešeny 
obdobně. Zpracování ČK je velice nákladné a může přesahovat 50 % provozních nákladů ČOV 
[13]. V závislosti na velikosti čistíren a s tím spojenou ekonomikou provozu bývají na ČOV 
instalovány jednotlivé technologické zařízení, nebo celé linky. Za aerobním biologickým 
stupněm ČOV tak obvykle bývá kalové hospodářství odpovídající hospodárnému řešení pro 
danou velikost ČOV.  Lze se bavit o případné kondicionizaci ČK, která může být provedena 
chemicky, termicky nebo např. fyzikálně-chemicky, ale nelze vynechat zahušťování a 
odvodňování ČK [14]. Další neopomenutelné kroky jsou případná desintegrace, následná 
hygienizace, aerobní / anaerobní stabilizace a v našich lokalitách vrchol úpravy ČK na ČOV - 
sušení. Technologie využívané pro zpracování ČK na ČOV zahrnují (z hlediska separace vody) 
obvykle jednotlivé hlavní technologické kroky, které rovněž chronologicky korespondují  
s následujícím schématem: 

    zahuštění → odvodnění → sušení 

Ať už jde o přípravu ČK pro jeho energetické využití v anaerobním kalovém hospodářství 
čistírny s následným využitím získaného bioplynu pro výrobu tepelné a elektrické energie 
v kogeneračních jednotkách (KVET = kombinovaná výroba elektřiny a tepla), nebo je cílem 
připravit ČK pro jeho energetické využití termickým způsobem po odvodnění, kdy by se 
ponechal větší podíl organického uhlíku v ČK právě pro jeho spálení, zplyňování aj., je vždy 
jedním z primárních cílů přípravných kroků navýšit podíl sušiny v ČK. Proto je pro termické 
zpracování odvodněných ČK využíváno především několik hlavních procesů, mezi které patří 
sušení ČK (ať už konvekční, nebo kontaktní) považované za předúpravu. Z důvodu rozsahu 
zde dále nejsou popsány technolgie zahuštění, stabilizace, odvodnění, sušení, spalování a 
zplyňování. Ty jsou detailně popsány v rešeršní části úplné verze práce. Zde dále je přistoupeno 
rovnou ke stručnému popisu technologie pyrolýzy:  

2.4.  Pyrolýza 

Pyrolýza je charakterizována jako termický rozklad materiálů v inertní atmosféře za nepřístupu 
oxidačních činidel produkující výpary tvořené kondenzujícími a nekondenzujícími složkami a 
biochar [15]. Hlavním rozdílem proti ostatním termickým metodám zpracování biomasy je 
produkce kapaliny (kondenzující složky výparů). [16] Díky výše uvedenému nepřístupu 
kyslíku, respektive vzduchu a nezbytnému ohřevu materiálu je dosahováno rozkladu původních 
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chemických vazeb za současné tvorby jiných molekul (kondenzujících – voda, pyrolýzní oleje, 
org. složky a nekondenzujících – pryolázní plyny) [15].  
Podle úrovně procesní teploty lze pyrolýzu dělit na nízkoteplotní (pod 500 °C), středněteplotní 
(500 - 800 °C) a vysokoteplotní (nad 800 °C). Pyrolýzu lze však dělit i podle doby zdržení na 
pomalou (v řádech stovek sekund), rychlou (jednotky až desítky sekund) a bleskovou  
(pod 0,5 s) [17][18].  

Existuje řada důvodů, proč může být mikrovlnný ohřev zvolen jako vhodný zdroj tepelné 
energie pro pyrolýzu ČK. Mikrovlnný ohřev nesporně vyniká těmito výhodami: bezkontaktní 
ohřev, přenos mikrovln místo tepelné energie, selektivní ohřev materiálů, obratné řízení v čase 
apod. [19]. Hlavní rozdíl mezi mikrovlnnou a standardně ohřívanou pyrolýzou spočívá ve 
způsobu generace a v přestupu tepelné energie. V případě užití pyrolýzy se standardním 
zdrojem tepla, toto teplo přestupuje do zpracovávaného materiálu obvyklým vedením tepla, 
takže je ohříván materiál od povrchu dovnitř. V případě mikrovlnné pyrolýzy ale záleží na 
materiálu a jeho složení (obsah dielektrických složek, proměnný v čase procesu), které určuje 
průběh ohřevu a procesních teplot v závislosti na intenzitě mikrovlnného záření. MP má ale i 
svoje nevýhody. Hlavní nevýhodou je možnost tvoření bodů, nebo míst, kde dochází k 
podstatně silnějšímu ohřevu, než v okolí. Vznik takových bodů je zapříčiněn např. 
nehomogenitou pole mikrovlnného záření, a nebo dielektrickými vlastnostmi materiálu, který 
je ohříván [19]. Dá se tedy bavit o tom, že tvoření horkých bodů může být zapříčiněno 
nehomogenitou jak v mikrovlnném záření, tak nehomogenitou materiálu. 

2.5. Kritická rešerše  

Nakládání s ČK a jeho odstranění je v teritoriu ČR aktuálně z mnoha hledisek nedořešenou 
otázkou. Ačkoli zákonodárci zřetelně prokazují tendence přimět pomocí nové legislativy 
provozovatele ČOV, aby hledali a nasazovali nová technologická řešení pro odstranění ČK, 
projevují se tyto tendence v praxi jen velice z pozvolna. Řešením  jsou technologie, které často 
termickým způsobem realizují určitou materiálovou transformaci ČK, nebo energetické využití 
ČK, případně i kombinaci těchto dvou směrů. Legislativa v EU a ČR se snaží z ekologického 
hlediska dosáhnout odstranění ČK respektující trvale udržitelný rozvoj s principy oběhového 
hospodářství. Aby však bylo možné takové cíle naplnit, je nutné technologicky silně pokročit.  

Lídři EU, jako je Německo, jsou v tomto směru často o krok napřed před ČR a SR, avšak ani 
vedoucí země EU nemají tuto otázku zcela vyřešenou. Některé technologie totiž vyžadují další 
výzkum, aby bylo možné stanovit legislativní omezení pro jejich využití při ekologickém 
odstranění a využití ČK. V tomto případě jdou do popředí zájmu termické procesy typu 
zplyňování, pyrolýza apod. [20]. Systémy monospalování ČK s následnou recyklací fosforu 
z popelu jsou již dostupné a komerčně provozované, s čímž souvisí nové Německé a Rakouské 
vyhlášky vyžadující recyklaci fosforu, jenž je považován za nedostatkový nutrient.Striktní 
nařízení a omezení s přísným zákazem využití neupravených ČK na zemědělské půdě uplatňují 
některé evropské země, taková omezení vycházejí ve své podstatě z principu předběžné 
opatrnosti [21]. Tento princip prakticky říká, že pokud neznáme všechna potencionální rizika 
aplikace ČK na zemědělskou půdu, nebudeme jej tam raději aplikovat vůbec a spolehneme se 
na jiné metody, kde jsou rizika minimální a známá, či případně žádná. Na druhou stranu se 
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ovšem mnoho lokalit potýká s úbytkem organických složek a živin v zemědělské půdě, což 
může vhodně provedená aplikace upravených  ČK, produktů a / nebo hnojiv z ČK určitým 
způsobem řešit.  

Prostor pro potencionální pokrok v tomto směru je tedy v ČR a SR daleko větší než v západních 
zemích EU. Stačí porovnat např. jen množství instalovaných a provozovaných sušáren ČK 
v jednotlivých regionech. Zatím co v ČR jsou v provozu aktuálně 3 sušárny ČK a na Slovensku 
k počátku roku 2019 nebyla v provozu žádná, v okolních státech je situace naprosto odlišná a 
sušení ČK je poměrně obvyklou a rozšířenou technologií. Sušení je technologie, která je pro 
následné termické procesy pro zpracování ČK prakticky nevyhnutelným krokem. V odborných 
kruzích se hovoří o přípravě realizace řady projektů termického zpracování ČK, avšak praxe 
vypadá tak, že snad jediným projektem, který je v tomto smyslu provozován je sušení ČK 
z ČOV Brno – Modřice se spoluspalováním sušeného ČK v nedaleké cementárně Mokrá. 
Obecně lze prohlásit, že situace v ČR a SR je v tomto směru oproti ostatním zmíněným státům 
poměrně technologicky pozadu. Tato skutečnost může také vyvolávat dojem, že provozovatelé 
ČOV v ČR vyčkávají a do poslední chvíle se snaží využívat stávající levnější způsoby 
odstranění ČK. Teoreticky jim však hrozí riziko, že např. i s ohledem na vyhlášku č. 437/2016 
Sb., o aplikaci ČK na půdu, mohou začít příslušné orgány omezovat svoji benevolenci a mohou 
začít udělovat sankce a pokuty. Pravděpodobně i technologická nepřipravenost provozovatelů 
ČOV vedla k odkladu platnosti zmiňované vyhlášky, jinak by nejspíše již došlo k uplatnění 
sankcí.  
Nejen určitá „zaostalost“ oboru termického zpracování ČK v našich lokalitách však činí 
výzkum spojený s předloženou prací potencionálně přínosným. Podstatná je totiž i skutečnost, 
že v oboru termického zpracování ČK pomocí pyrolýzy a zplyňování je obecně nedostatek 
poznatků a je potřebný další výzkum. To zmiňuje a vyžaduje konkrétně pro technologie typu 
pyrolýza, zplyňování i odborná skupina STRUBIAS [20]. Ať už pyrolýzních nebo 
zplyňovacích konceptů existuje totiž minimum a komerčně nabízeno je jich snad ještě méně. 
Díky nedostatku prověřených technologií neexistuje dostatek závazných dat, na jejichž základě 
by mohly být stanoveny limity pro návrh a provozování takových zařízení při zpracování ČK. 
Zmiňovaná odborná skupina tak výslovně vyžaduje další detailní výzkum těchto technologií, 
aby bylo možné zmapovat chování polutantů při jejich termické transformaci [20]. Až na 
základě takových dalších poznání může STRUBIAS zpracovat podklady pro následná 
legislativní omezení upravující využití pyrolýzních technologií a jejich produktů. 
Technologie jako torefakce, pyrolýza, zplyňování apod. se jeví jako perspektivní metody pro 
zpracování ČK díky efektu procesu na transformace TK a jiných polutantů. Nutná je však určitá 
verifikace výsledků dosažených pomocí jednotlivých technologií, a to ideálně ve full – scale 
měřítku, či s využitím full-scale komponentů, což je často poměrně komplikované. V tomto 
směru existuje jasný prostor pro přínos výzkumů zabývajících se tímto tématem. 
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3. CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Dizertační práce „Příprava čistírenských kalů pro proces pyrolýzy“ vědního oboru Vodní 
hospodářství a vodní stavby, řeší technologii a teorii přípravy ČK pro pyrolýzní proces. Práce 
cílí na přínos pro případnou aplikaci  systému pyrolýzy ČK v praxi a je zaměřena především 
na přípravu ČK pro konkrétní mikrovlnnou pyrolýzní technologii, která využívá jako zdroj 
energie mikrovlnné záření [22]. Mimo výše uvedené se dizertační práce v rešeršní části věnuje 
i samotnému vzniku ČK v prvopočátku, kdy je součástí natékajících OV na ČOV. Postupně 
tedy shrnuje poznání kalového hospodářství a zpracování ČK v praxi. Následně se teprve 
dizertační práce věnuje termickým metodám zpracování ČK obecně a nakonec popisu 
pyrolýzního zpracování ČK a přípravě ČK pro zmíněný technologický proces. Vzhledem 
k aktuální úrovni vědního poznání v tomto směru je v celé práci zohledněna i snaha uchopit 
dané téma komplexně, neboť předchozí technologické kroky, kterými produkovaný ČK projde 
před samotným pyrolýzním zpracováním, mají v menší, či větší míře vliv na průběh 
pyrolýzního procesu. 
Vzhledem k tomu, že je součástí výzkumu i posouzení aditivace a směšování ČK s jinými 
materiály, případně odpady mohou být výstupy z této práce přínosné i pro jiné obory spojené 
s odpadovým, energetickým a oběhovým hospodářstvím. 
Cíle dizertační práce vycházejí z rešeršní části, ale v podstatě se vyvíjely za chodu výzkumu 
tak, že vycházejí i ze souvislostí z další navazující kapitoly, která svým označením také spadá 
do praktické části této práce. Cíle dizertační práce tedy jsou děleny na tyto základní body: 

 osvojení a popis pyrolýzního procesu (především MP) při zpracování ČK (viz 
kap. 4); 

 příprava ČK pro MP s ohledem na materiálovou transformaci a energetické 
využití  (viz. kap. 5); 

 zavedení nové metodiky sledující transformaci TK v průběhu procesu  
(v souladu s požadavky skupiny STRUBIAS na další výzkum popisující pyrolýzní 
procesy – viz kap. 5.3. 

Všechny 3 výše uvedené hlavní cíle spolu úzce souvisí a jednotlivé postupy aplikované při 
jejich výzkumu se prolínají. V pozadí všech zmiňovaných cílů stojí i stále se vyvíjející 
legislativa, která poukazuje na nutnost pyrolýzu ČK a případně jiné podobné procesy detailněji 
zkoumat, a to mimo jiné z důvodu budoucí možnosti určit závazné procesní parametry pomocí 
příslušných předpisů. Podle skupiny STRUBIAS jsou totiž nedostatečně popsané pyrolýzní 
procesy a chování polutantů k tomu, aby šly určit závazné procesní podmínky pro určení limitů 
a požadavků příslušných předpisů [20]. S ohledem na tuto skutečnost se dá předpokládat přímý 
přínos této práce pro vědní obor. Dalším podstatnou související skutečností je i postoj skupiny 
STRUBIAS k ČK jako k surovině. STRUBIAS totiž zatím spekuluje, zda je ČK vhodným 
materiálem pro produkci biocharu, protože je ještě potřeba další výzkum popisující chování 
(eliminaci) organických polutantů vč. léčiv. Na druhou stranu by ČK měl být autorizován pro 
produkci hnojiva s označením CE a pokud případný produkt tuto značku nezíská, neznamená 
to, že jej nemůže podobným způsobem certifikovat na svém území konkrétní členský stát EU 
[20]. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST – POPIS A OSVOJENÍ PROCESU PYROLÝZY 

Praktická část práce vyžadovala jako první krok osvojení procesu MP, aby bylo možné ke 
sledovanému tématu správně přistupovat. Praktické části této práce odpovídá aplikovaný 
pracovní postup: 

 osvojení procesu MP ČK a jeho porovnání se zpracováním LCBM s využitím 
empirického přístupu a laboratorních pokusů; 

 opatření materiálů (ČK, aditiva), laboratorního vybavení, zajistění externí peletizace 
(Propelety, s.r.o., Žďár n. S.) a analytiky (Fakulta chemická VUT v Brně); 

 příprava ČK pro MP spočívající v aditivaci a peletizaci (případně s předchozím 
sušením); 

 zpracování připravených vzorků pomocí MP, a to za různých procesních podmínek; 

 vyhodnocení výsledků (především výluhů TK získaných Fakultou chemickou VUT v 
Brně) s využitím empirického přístupu ke zpětné vazbě na aditivaci. 

Průběh pyrolýzní mikrovlnné katalytické depolymerizace je dodavatelem technologie již dobře 
prověřen na lignocelulźní biomase, na níž by požadované procesy v případě bez impulsního 
mikrovlnného záření a bez pomoci katalyzátoru probíhaly omezeně. Přidáním správného 
katalyzátoru do zpracovávaného materiálu může být docíleno velice efektivní materiálové 
selektivity a s tím spojené vyšší výtěžnosti plynné, a nebo kapalné složky. Obvykle je energie 
nezbytná pro zmiňované procesy nižší, než energie pro procesy bez podpory katalyzátoru [23]. 
Při vhodné aplikaci výše uvedených znalostí by mohlo být dosaženo optimálního využití 
kombinace MP s katalyticky podpořenou depolymerizací obsažených uhlovodíků za účelem 
ekologického využití ČK s ohledem na fixaci TK v pevném uhlíkatém zbytku, výtěžnost 
jednotlivých výstupních složek, jejich složení apod.  
V našem případě mimo jiné funguje zeolit jako absorbent mikrovlnného záření, což se může 
projevit především až po odpaření vlhkosti, kdy již zpracovávaný materiál neobsahuje dostatek 
dielektrických látek, které ohřívají svoje okolí. Za této situace při vhodných podmínkách pak 
dochází i ke katalytickému krakování uhlovodíků podporovanému právě zeolitem – 
katalyzátorem [23].  

4.1. Původní koncept a materiály 

Materiál dávkovaný do reaktoru je v první fázi předehřát a poté přechází do kritické fáze 
mikrovlnného záření. Nastává vývin par uvnitř pelet materiálu. Dále při dosažení povrchových 
teplot cca 300 - 350 °C dochází ke "krakování" (štěpení) molekul vyšších uhlovodíků, čímž 
vznikají jednodušší uhlovodíky. Tyto procesy by bez impulzního mikrovlnného záření a bez 
pomoci katalyzátoru probíhaly velice omezeně. Získané jednodušší uhlovodíky, které jsou 
svým charakterem v mezích motorové nafty, jsou z reaktoru odtahovány jako olejové páry, ze 
kterých je kondenzací separována tekutá složka. V ní obsažený olejový produkt lze případně 
dále upravovat klasickými petrochemickými metodami, je-li to vůbec třeba.  
V samotném tělesu reaktoru zůstává pouze pevný zbytek. Jedná se o výhřevný výrobek 
představující druhý ceněný produkt reaktoru [23]. 
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Zmiňovaný původní proces mikrovlnné katalytické depolymerizace LCBM je charakterizován 

průběhem teplot, což je popsáno křivkou níže na  Obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1 Průběh procesních teplot při zpracování lignocelulózní biomasy [23] 

Obr. 4.1 popisuje 3 hlavní kroky procesu původně optimalizovaného pro zpracování 
lignocelulózní biomasy:   

 Zóna 1: rychlý ohřev dielektrických materiálů, od cca 80°C únik par a podílu těkavých 
látek z pelet za tvorby nano-kanálků, případná lignocelulózní biomasa stále neporušena. 

 Zóna 2: po odparu vlhkosti zeolit jako absorbent záření ohřívá svoje okolí, narušení 
celulózních řetězců, mírné zeolitem asistované krakování s malým odparem uhlovodíků, tvorba 
uhlíkatých center. 

 Zóna 3: dosažení teploty oparu pyrolýzního oleje, intenzivní formace uhlíkatých center 
podporujících krakování, plasmatické el. výboje, intenzivní krakování díky zeolitu a uhlíkovým 
centrům, úprava par v místě vzniku (např. dekarboxylace) před únikem z pelety [23]. 

4.2. Požadavky na vstupní materiály, jejich příprava 

Popisovaný systém byl primárně navržen pro zpracování jiných materiálů, než je ČK. Právě 
z toho důvodu je požadován výzkum pyrolýzního procesu prováděného právě na této konkrétní 
konstrukční variantě pyrolyzéru. Existuje řada požadavků na vstupní materiály. Mezi ně patří 
hlavně následující 3 požadavky: na granulometrii, požadavky na složení materiálu a na příměsi. 

4.2.1. Peletizace 

Vstupní směs do reaktoru má být podle konkrétního mikrovlnného procesu z důvodu dobré 
prostupnosti reaktorem granulovaná do pelet o průměru cca 6 mm. Mimo to je vhodné, aby 
objemová hmotnost zmiňované směsi byla co nejvyšší. Je tedy nezbytné, aby peletizační lis 
pracoval při co největším tlaku. Při takovém lisování dochází především vlivem tření materiálů 
k nárůstu teploty (na cca 80°C), což je považováno za výhodu, neboť dochází k zapečení 
povrchu pelet. Kvalitně vyprodukované pelety pak mohou např. v případě lignocelulózní 
biomasy plnit funkci mikroreaktoru. Při expozici mikrovlnnému záření totiž v peletě vznikají 
tlaky z počátku hlavně vlivem ohřevu obsažené vlhkosti. Jak chtějí páry ze zapouzdřené pelety 
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unikat, vznikají mikrokanálky [23]. V laboratorních podmínkách může být komplikované 
dosáhnout teploty matrice lisu 80°C. Při použitelné velikosti lisu je možné takové teploty 
dosahovat při kontinuálním provozu. Přitom kapacita takových paletizátorů bývá např. přes 
1000 kg/h. 

 
Obr. 4.2 Peletizovaný ČK [AdMaS] 

Obr. 4.2 výše zobrazuje peletizovaný ČK ve dvou variantách. První varianta (vlevo) je ČK, 
který byl do formy granulátu upraven bez aditiv přímo pásovou sušárnou a druhá varianta 
(vpravo) je ČK doplněný aditivy a zpeletizovaný pomocí peletizačního lisu do pelet o průměru 
6 mm. Obě varianty umožňují prostup reaktorem, avšak v praxi je pouze při peletizaci pomocí 
lisu možné přidávat do ČK aditiva pro optimalizaci pyrolýzního procesu. 

4.2.2. Ostatní příměsi  

Existují důvody, proč by měl být ČK pro MP upraven směšováním i s jinými příměsemi, než 
jen se samotným katalyzátorem. Ostatní příměsi mohou pomoci zlepšit výsledky peletizace, 
samotného procesu pyrolýzy a s tím spojených vlastností výstupních materiálů. U systému MP 
ČK se jeví jako nejpravděpodobnější příměs např. dřevěné piliny. Zkušenosti dodavatele 
mikrovlnného reaktoru poukazují na atraktivní výsledky při zpracování LCBM, tedy dřeva a 
podobné biomasy. Dřevo samo o sobě obsahuje chemicky vázanou vodu, která z něj nelze 
odstranit sušením, dále vodu vázanou hygroskopicky (vodíkovými můstky na hydroxylové sk. 
OH amorfní části celulózy a hemicelulóz) a vodu volnou (kapilární) [24]. Voda, ve dřevě 
obsažená působí jako dielektrikum a při procesu mikrovlnné depolymerizace jako absorbent 
záření ohřívá svoje okolí. Hlavní složky LCBM jsou pomocí vhodně provozovaného systému 
MP ČK díky krakování transformovány následovně: 

 celulóza a hemicelulóza jsou přeměněny hlavně na alifatické uhlovodíky; 

 lignin je štěpen především na molekuly aromatických uhlovodíků, hlavně fenoly [25]. 

Ať už jde o katalyzátory, nebo jiné přísady, lze tyto příměsi obecně označit jako aditiva. 
Skupina STRUBIAS uvádí, že jejich přidané množství se může pohybovat na úrovni podílu  
22 – 25 %. U některých specifických přísad může být jejich podíl i vyšší [20]. 

4.3. Analytické metody 

V závislosti na určených požadavcích jednotlivých výstupů z pyrolýzních procesů byly určeny 
analytické metody a postupy, které byly následně využity. Samozřejmě každá z výstupních 
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složek vyžaduje rozdílný analytický přístup, a proto lze hlavní použitou analytiku dělit dle 
jednotlivých vstupních i výstupních složek: 

Granulát (vstupní surový i výstupní biochar):  

 podíl organických a minerálních složek (TOC, ztráta žíháním...); 

 podíl sušiny; 

 termogravimetrická analýza; 

 koncentrace TK (vodné a kyselinové výluhy) 

 analýza povrchu a pórů. 
 

Kondenzát (separovaný pyrolýzní olej): 

 plynová chromatografie s FID detekcí; 

 plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií; 

 2-D plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrickou detekcí; 

 ekotoxikologické testy inhibice řas (EC50) [26]. 
 

Pyrolýzní plyn (nezkondenzovaná část podtlakem odtažených par): 

 hmotnostní podíl. 
 

Mimo výstupy z výše uvedených analýz, byly sledovány i jiné ukazatele. V případě 
pyrolýzního plynu je hmotnostní podíl hlavním ukazatelem, protože při výzkumu nebyla k 
dispozici online plynová chromatografie, pro sledování složení plynu v reálném čase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příprava čistírenských kalů pro proces pyrolýzy  Ing. Jan Ševčík 
Dizertační práce – zkrácená verze 

14 

5. PŘÍPRAVA KALU PRO PROCES PYROLÝZY 

Prakticky ihned po zahájení dílčích kroků výzkumu přípravy ČK pro MP začalo být patrné, že 
přísné dělení výzkumu na dvě zvláštní částí, jimiž jsou samotná příprava vstupního ČK pro 
mikrovlnný proces a optimalizace vlastního procesu není možné.  Tyto 2 body nelze separovat, 
protože spolu velice úzce souvisejí. Dalším důvodem, proč nelze na tato témata nahlížet 
odděleně je i fakt, že až s výzkumem spojeným s touto dizertační prací přišla adopce systému 
MP,  který již byl dříve optimalizován pro zpracování jiných materiálů, než pro zpracování 
sušených ČK.  

5.1. Laboratoř, vybavení 

V laboratoři byly pro účely tohoto výzkumu vyhrazeny 2 různé reaktory. Oba pracují vždy 
v podtlakovém režimu, zajišťujícím v podstatě anoxické podmínky. Vývěvou je odsáván 
počáteční vzduch a následně pak výpary z průběhu procesu, přičemž je hlídán a řízen stálý 
podtlak v systému. Na tomto podtlakovém trubním systému je zařazen ve všech případech 
chladič, ve kterém kondenzují odsáté páry. Zbývající plynná složka je z důvodu zajištění čistoty 
okolního ovzduší spalována na plynovém hořáku. Zmiňovaný podtlak je obvykle udržován na 
hodnotě okolo 400 hPa pod úrovní normálního atmosférického. Tím pádem tedy je v reaktoru 
MP udržován absolutní tlak na hodnotě okolo 600 hPa. 
Díky vybavení laboratoře reaktory níže se nejedná se o výzkum spojený s využitím 
laboratorního pyrolyzéru, kde je obvyklá vsádka materiálu řádově v gramech, nebo méně, ale 
jde o zpracování většího množství směsi, která je již připravena v různých variantách forem, 
které by v případě full-scale instalace mohly být totožné (granulace, příměsi). Výzkum je proto 
doprovázen efekty skutečností, které se mohou následně projevovat v praxi. 

5.1.1. Statický mikrovlnný reaktor  

Prvním reaktorem je jeden segment (komora a magnetron) z velkého rotačního „full-scale“ 
reaktoru, kde je magnetron od komory, ve které přímo probíhá pyrolýza, oddělen pomocí 
speciální clony. Tento reaktor nabízí orientační měření teploty v čase. Vývoj teploty odpovídá 
probíhajícím procesům a manuálnímu řízení výkonu magnetronu. Do tohoto reaktoru je možné 
vložit vsádku do 10 kg granulátu. 

 
Obr. 5.1 Statický mikrovlnný reaktor [AdMaS] 
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Reaktor pracuje v podtlaku, čímž jsou zajištěny anoxické procesní podmínky. Vývěva slouží k 
odsávání přítomného vzduchu a následně i par vzniklých během procesu, zatímco je udržován 
konstantní podtlak. V podtlakovém systému je instalována nádoba pro kondenzaci par. 
Zbývající plynná složka je spalována na plynovém hořáku pro zajištění čistoty okolního 
vzduchu. Podtlak je při procesu stejně jako u dalších reaktorů v laboratoři udržován přibližně 
na hodnotě 400 hPa pod normálním atmosférickým tlakem, tedy asi 600 hPa absolutního tlaku. 

5.1.2. Laboratorní reaktor se skleněnou baňkou  

Druhý ze zmiňovaných reaktorů je zkonstruován pro využití speciální skleněné baňky o 
užitném objemu 2 l. Baňka je umístěná uprostřed pece, kde na ni z jedné strany září magnetron 
a z druhé strany na ni mikrovlny odráží reflektor. Tento reaktor (Obr. 5.) má výhodu v oddělení 
podtlakového systému laboratorního skla, ve kterém probíhá samotná pyrolýza od prostoru, ve 
kterém je umístěn magnetron. Ostatní parametry jsou stejné, jako v případě předchozího 
reaktoru. 

 
Obr. 5.2 Laboratorní reaktor se skleněnou baňkou [AdMaS] 

5.2. Materiály 

Mezi materiály týkající se tohoto výzkumu nepatří pouze výhradně ČK. Zahrnuty byly také 
příměsi a jiné, mnohdy odpadní materiály, potencionálně vhodné pro zpracování ČK. Mimo 
jiné díky tomu bylo možné porovnat proces zpracování ČK s procesy zpracování dalších 
materiálů. 

5.2.1. Kaly 

ČK pro výzkumné účely byly do laboratoře sváženy v dávkách až stovek kilogramů hlavně 
z ČOV vybavených sušárnou ČK. Z velkých významných ČOV mezi takové v ČR aktuálně 
patří pouze 3 ČOV, které jsou v této práci z důvodu utajení označeny jako ČOV 1 až ČOV 3. 
Proto byly sváženy ČK i z některých zahraničních ČOV. Prověřeno bylo i zpracování pouze 
odvodněných ČK, které vyžadovalo ještě další mezistupeň úpravy – laboratorní sušení. 

V době, kdy probíhaly laboratorní zkoušky procesu MP byly v provozu v ČR pouze 3 sušárny 
ČK. Každá z nich je konstruována naprosto odlišně a ze všech 3 byly sušené ČK v laboratoři 
AdMaS zpracovány.  
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5.2.2. Přísady     

ČK byl během výzkumu směšován se 3 druhy příměsí, jejichž účelem bylo absorbovat 
mikrovlnné záření po odparu obsažené vlhkosti (a případná podpora katalytické reakce) a s 2 
příměsemi, která měla přiblížit mikrovlnný proces depolymerizaci lignocelulózní biomasy 
(dřevěné piliny, lignin). Použitá aditiva byla ve shrnutí tato: 
 

 Purmol 13 - zeolit typu ZSM-5 s příměsemi jiných zeolitů (faujasit, wassalit...) – 
syntetický zeolit, který prokazoval žádaný vliv na proces mikrovlnné 
depolymerizace lignocelulózní biomasy, jemnost cca < 100 µm; 

 Lehotka BL 200 – zeolit těžený na Slovensku (složení: sanidin, muscovit, 
kaolinit...,), jemnost mletí 200 µm; 

 biochar z předchozích pokusů – frakce 0,1 – 0,5 mm; 

 seno; 

 dřevěné piliny – frakce cca 0,1 – 0,5 mm, měkké dřevo; 

 lignin – odpad ze švédských papíren. 

5.3. Analytika 

Jak bylo uvedeno výše, soubor analytických metod, jež byly zvoleny pro tento výzkum, 
odpovídal hlavně možnostem vybavení výzkumného centra a také požadavkům na výstupní 
složky z procesu pyrolýzy. Metody a postupy, u kterých je považováno vzhledem k jejich 
povaze za vhodné, aby byly detailně popsány, jsou uvedeny v úplné verzi práce. Zde je dále je 
okrajově popsána metodika sledování TK, která byla v rámci zpracování této práce vyvinuta. 
Mimo ni ale byly sledovány podíl výstupních složek, podíl organických látek, podíl sušiny, 
objem produkovaných kapalin, stanovení hmotností výstupních složek, sledování příkonu 
reaktoru, procesní tlak, procesní čas a podobně.  

Sledování bilancí TK 

Otázka bilnací TK v ČK a biocharu může být hodnocena různými způsoby. V rámci zpracování 
této práce byla zavedena metodika vycházející ze vztahu 5.16, který sleduje rozdíl mezi 
koncentrací TK ve výluhu v lučavce královské a koncentrací TK ve vodném výluhu. 
Zmiňovaným rozdílem je podíl fixovaných TK [27]. Tento sytém sledování TK je určitou 
alternativou k jiným, často náročnějším metodám využívaným jinde. Vztah 5.16 představuje 
základní výchozí teorii, která byla výzkumným týmem stanovena jako pricip na základě něhož 
bylo možné v rámci této práce vyvinout vlastní metodiku sledování bilancí TK (vztahy 5.17 – 
5.23) 
 
 𝐻𝑀𝑓𝑖𝑥 =  𝐻𝑀𝑎𝑟 –  𝐻𝑀𝑤 [𝑚𝑔/𝑘𝑔]              (5.16) 
 
Kde je HMar koncentrace TK ve výluhu v lučavce královské, HMw koncentrace TK ve výluhu 
ve vodě a je  HMfix podíl konkrétního fixovaného  TK v [mg/g] [27]. 
S výše uvedeným systémem sledování TK v ČK před a po pyrolýze úzce souvisí zvláštní 
metodika, která byla vyvinuta a použita při výzkumu v laboratořích AdMaS a následně 
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publikována v zahraničí. Metodika využívá porovnávání kyselinových a vodných výluhů TK 
v surovém vstupním materiálu a v biocharu a v průběhu výzkumu byla publikována v této 
podobě postupu stanovení jednotlivých sledovaných ukazatelů: 

 Hmotnost vstupních vzorků ČK pro malou “full-scale” pyrolýzní jednotku byla zvážena 
a následně byla stanovena hmotnost biologicky dostupných TK (BAHMSS) ve vstupní dávce 
připraveného ČK, pomocí následujícího vztahu: 

𝐵𝐴𝐻𝑀 = 𝐶 ⋅ 𝑆𝑆 [𝑚𝑔]                         (5.17) 

Kde  BAHMSS představuje biologicky dostupné TK v ČK [mg], CSSW je koncentrace biologicky 
dostupných TK ve vzorku ČK stanovená pomocí výluhu ve vodě [mg/kg] a SSIN  je hmotnost 
vstupní dávky připraveného ČK [kg] do dávkového reaktoru.  

Celkový obsah TK ve vzorku ČK před MP (THMSS) byl stanoven pomocí využití následujícího 
vztahu: 

THM = C ⋅ SS [mg]              (5.18) 

Kde THMSS in [mg] vyjadřuje celkové TK ve vstupní dávce ČK a CSSAR celkovou koncentraci 
TK ve vstupním ČK stanovenou pomocí výluhu v lučavce královské.  Takto stanovený ukazatel 
THMSS je dále uvažován jako celkový obsah (tedy 100 %) TK vstupujících do systému. Viz 
grafické znázornění na Obr. 5.. 

Biologicky dostupné TK v biocharu (BAHMBC), tedy po MP byly stanoveny pomocí 
následujícího vztahu 5.19: 

BAHM = C ⋅ BC [mg]             (5.19) 

Kde BAHMBC [mg] představuje množství biologicky dostupných TK v biocharu po MP, CBCW 
koncentraci TK v biocharu stanovenou pomocí vodného výluhu [mg/kg] a BCOUT výstupní 
hmotnost biocharu [kg], která byla pomocí MP dosažena (tzn. zredukovaná hmotnost 
granulátu).  

Celkový obsah TK v biocharu (THMBC) po MP byl stanoven pomocí vztahu 5.20, 
uvedeného zde níže:  

THM = C ⋅ BC [mg]              (5.20) 

Kde THMBC [mg] vyjadřuje celkovou hmotnost TK v biocharu po MP, CBCAR je koncentrace 
TK v biocharu po MP stanovená pomocí výluhu v lučavce královské [mg/kg] a BCOUT výstupní 
hmotnost biocharu [kg] 
 

Jedním z ukazatelů, od kterých se očekává hlavní možnost posouzení efektu MP na 
bilance TK v materiálu je HMFIXSS představující hmotnost fixovaných TK ve vstupním ČK. TK 
fixované ve vstupním ČK HMFIXSS byly stanoveny pomocí vztahu 5.21 níže: 

HM = THM -BAHM [mg]              (5.21) 
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Kde jsou THMSS a BAHMSS hodnoty dílčích ukazatelů, jejichž popis a metody jsou uvedeny 
výše. 

Dalším z klíčových ukazatelů pro posouzení je HMFIXBC, tedy hmotnost TK fixovaných 
v biocharu po MP, jehož hodnoty byly stanoveny pomocí vztahu 5.22: 

HM = THM -BAHM [mg]              (5.22) 

Podobě jako u předchozího ukazatele fixovaných TK ve vstupním ČK jsou již jednotlivé dílčí 
ukazatele a jejich způsob stanovení popsány výše. 
 

Poslední z ukazatelů užitých v nové metodice sledování TK je  HMND, představující 
TK, které nebyly detekovány v biocharu. Výpočtový vztah pro stanovení hodnoty tohoto 
ukazatele v [mg] je tento: 

HM = THM -THM [mg]              (5.23) 

Výše uvedená metodika stanovení bilancí TK po MP koresponduje s grafickým znázorněním 
na Obr. 5.3 níže. 

 
Obr. 5.3 Schéma transformace TK před (SS) a po pyrolýze (BC) [28] 

Transformace TK pomocí MP je znázorněna na Obr. 5.3 výše pomocí 2 sloupců. Levý sloupec 
představuje podíl jednotlivých TK v materiálu před pyrolýzním procesem a pravý sloupec 
představuje transformaci TK do jiných forem po MP. Graf interpretuje biologicky dostupné TK 
stanovené pomocí vodného výluhu (BAHM), TK celkové pomocí výluhu v lučavce královské 
(THM) a TK nedetekované (HMND), které byly stanoveny rozdílem sledovaných celkových 
hmotností před a po procesu MP v souladu se vztahem 5.23.  

Z výše uvedeného vyplývá, že zavedená metodika automaticky počítá s možností přestupu 
některých v ČK obsažených TK do pyrolýzních výparů (předpoklad u Hg), se kterými odejdou 
ze systému, nebo s transformací do jiných nedetekovatelných forem. 
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6. VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ 

Data, získaná pomocí zmiňovaných analytických metod jsou v této kapitole děleny do 
subkapitol tak, aby do jisté míry respektovaly členění použitých analytických metod v kap. 5.3, 
které z důvodu rozsahu popisují detailně hlavně metody, které nejsou běžnou rutinou. Z toho 
důvodu zde níže budou následující kapitoly děleny členitěji.  

V průběhu výzkumu byla prováděná většina měření vícenásobně s cílem eliminovat chybu 
měření. Nutností totiž bylo brát ohled na heterogenitu zkoumaného materiálu. Efekt 
heterogenity byl v některých případech eliminován skutečností, že byl využíván systém 
odpovídající prakticky full-scale provozu mikrovlnného reaktoru, nicméně i přes to nelze 
vyloučit zkreslení tímto a jinými faktory. Skupina STRUBIAS dokonce uvádí, že při 
vyhodnocování výsledků jiných pyrolýzních procesů docházelo k chybám v úrovni 20 – 460 % 
[20]. 

6.1. Průběh procesu 

Při zpracování ČK v reaktoru MP byly v průběžně v čase sledovány jako hlavní ukazatele 
procesní teplota a tlak, které mohou napovědět mnoho o probíhajících termochemických dějích. 
Základním výchozím sledovaným ukazatelem v průběhu procesu byla teplota. V závislosti na 
jejím vývoji byly řízeny další procesní podmínky.  

6.1.1. Procesní teplota 

Jak již bylo naznačeno, nejdůležitější parametr pro řízení a vyhodnocení průběhu procesu MP 
je procesní teplota sledovaná v čase. V závislosti na jejím vývoji je totiž vhodné proces řídit, a 
to jak kvůli bezpečnosti (příliš vysoká teplota), tak z důvodu cílených parametrů výstupních 
složek, ale i kvůli optimalizaci energetické náročnosti procesu. Reakce zpracovávaného 
materiálu na expozici mikrovlnnému záření totiž souvisí s vývojem teplot v průběhu procesu a 
se složením zpracovávaného materiálu (Obr. 6.1). 

 

Obr. 6.1 Vliv podílu LCBM ve vzorku na procesní teplotu a čas 
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Posouzení vlivu přísad LCBM na zpracování ČK pomocí MP může být částečně vyhodnoceno 
pomocí grafického znázornění v grafu na Obr. 6.1. Ten vychází z řady měření a hodnoty 
procesních teplot jsou v něm zprůměrovány pro 10 vzorků bez lignocelulózní přísady (značeno 
0 % LCBM) 2 vzorky s lignocelulózní přísadou (značeno 30 % LCBM). Tyto průměrné 
průběhy teplot jsou doplněny křivkou typizovaného průběhu pro lignocelulózní biomasu 
(značeno 100 % LCBM). Výše uvedený Obr. 6.1 znázorňuje pomocí modrých šipek vliv 
zvyšující se dávky příměsi LCBM na průběh procesních teplot v čase. Ze získaných poznatků 
pramení zjištění, že v závislosti na podílu příměsi lignocelulózní biomasy ve zpracovávaném 
ČK, by se měla křivka procesních teplot daného materiálu pohybovat mezi krajními křivkami, 
tzn. mezi křivkami značenými 0 a 100 % LCBM. 

6.1.2. Těžké kovy v biocharu 

Vyhodnocení bilancí TK před a po MP bylo provedeno v souladu se dvěma impaktovanými 
zahraničními publikacemi vypracovanými v rámci výzkumu spojeného s předloženou 
dizertační prací [27][28]. Tomu odpovídá dělení na 2 série pokusů a tomu odpovídající vývoj 
systému hodnocení, kdy byl v rámci druhé série pokusů využit nový zjednodušený systém 
využívající vodných a kyselinových výluhů TK spolu s odpovídajícím systémem číslování 
vzorků a odpovídající metodikou značení stanovených ukazatelů (viz úplná verze práce). 

a) Fixace TK v biocharu 

V rámci výzkumu spojeného s touto prací bylo sledování TK zahájeno spolu se zpracováním 
získaných dat pro impaktovaný článek [27]. Jako úplně první byl sledován pouze podíl 
fixovaných TK pomocí MP. Tento podíl však neznamená, že se jedná přímo o efekt fixace 
dosažený pomocí pyrolýzy. Podíl fixovaných TK byl stanoven pomocí vztahu 5.16 udávajícího 
podíl fixovaných TK, které nejsou dostupné pro kořenový systém rostlin a tím pádem i jejich 
metabolismus. V případě fixace TK lze rozlišovat mimo jiné 2 různé pohledy na situaci. Jedním 
z nich je podíl fixovaných TK ve výstupním biocharu a druhým z nich je porovnání fixovaných 
TK v biocharu s fixovanými TK ve vstupním surovém ČK.  Aby byl patrný efekt pyrolýzního 
zpracování je nezbytné uchýlit se k porovnání vstupů a výstupů. Tento prvotní způsob 
vyhodnocení však sloužil pouze orientačně a nebyly z něj vyvozovány žádné závěry, protože 
biochar neporovnává se surovým ČK, takže nezohledňuje efekt redukce hmotnosti 
zpracovávaného materiálu a ani podíl fixovaných TK v nezpyrolyzovaném materiálu. 

b) Redukce biologické dostupnosti těžkých kovů 

Redukce biologicky dostupných TK v ČK je podstatným ukazatelem, který udává, jaký podíl 
obsažených TK může být přístupný pro půdu a kořenový systém rostlin. Biologicky dostupné 
TK mohou být sledovány pomocí vodných výluhů, což by mělo v praxi odpovídat reálnému 
zdravému ekosystému. V případě, že by např. nastalo výrazné okyselení půd, nabízela by se 
otázka, zda a případně do jaké míry budou pro rostliny dostupné i ostatní, takzvané fixované 
TK. Snížení množství biologicky dostupných TK se týká jak snížení případných koncentrací 
jednotlivých TK v granulátu po MP, tak i samotných hmotnostních bilancí TK v granulátu před 
a po MP. Pokud jsou zohledněny skutečná množství TK vzhledem k redukci hmotnosti 
produkovaného biocharu, jedná se o odlišné hodnoty než samotné naměřené koncentrace.  
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Princip posouzení biologické dostupnosti TK z této perspektivy může být charakterizován 
těmito faktory, které mohou být pro přehlednost označeny jako postupné kroky: 

 Krok 1: redukce množství pevného materiálu pomocí mikrovlnného procesu 

 Krok 2: stanovení skutečné hmotnosti TK ve výstupním biocharu 

 Krok 3: porovnání skutečné hmotnosti TK ve vstupním a výstupním materiálu 

Zmiňovaný postup zpracování naměřených koncentrací v souladu s pak poskytuje procentuální 
hodnoty redukce biologicky dostupných TK v granulátu, které jsou uvedny v úpné verzi práce. 
Případné záporné hodnoty redukce BAHM (viz vztah 5.19), tedy biologicky dostupných TK ve 
zpracovávaném granulátu. Prakticky to znamená, že bylo sledováno navýšení množství těchto 
TK při daných pokusech. Pokud tedy zmiňované záporné hodnoty nejsou způsobeny chybami 
nebo odchylkami apod., došlo k navýšení těchto biologicky dostupných TK např. díky 
kontaminaci znečištěním reaktoru MP nebo jinak.  Z předložených výsledků však lze vyvodit 
prohlášení, že u některých TK došlo nezávisle na aditivech k významné redukci biologicky 
dostupných TK (BAHM).  

c) Bilance TK v granulátu před a po pyrolýze 

Z důvodu značně rozkolísaných hodnot, ale i výsledků jednotlivých výluhů TK se jevilo jako 
vhodné zprůměrovat změřené koncetrance TK ve vstupním materiálu pro každý jednotlivý kov. 
Toto zjednodušení však počítá s předpokladem, že složky směsi vzájemně nereagují 
v granulátu v době mezi granulací a pyrolýzním procesem. V uvedeném případě lze téma 
změny bilancí TK v pevném materiálu pyrolýzou vysvětlit grafickým znázorněním na Obr. 5.3 
níže. První sloupec tvoří společně procentuálně vyjádřená hmotnost konkrétního TK biologicky 
dostupného (vodný výluh) a hmotnost TK fixovaného ve vstupním materiálu. Tato hodnota 
odpovídá celkové hmotnosti TK ve vstupním vzorku (kyselinový výluh). Druhý sloupec tvoří 
u biocharu podobně společně hmotnosti biologicky dostupných a fixovaných TK, ale mimo to 
zahrnuje i TK, které ze systému byly pravděpodobně odstraněny, nebo jednoduše nebyly 
identifikovány použitými metodami. Tento podíl TK je označen jako TK nedetekované. 

Přesné stanovení bilancí TK pro konkrétní kov byl vždy stanoven za využití vztahů (vztah 5.17 
– 5.23), které jsou uvedeny výše v kapitole 5.3.  

Poznámka: Výše popisované grafické znázornění (Obr. 5.3) je uvedeno pouze jako příklad. 
Řada měření poukazovala na vyšší podíl TK odstraněných ze systému na úkor 
TK fixovaných (výše uvedené kadmium nevyjímaje) Redukce biologicky 
dostupných TK tímto jevem nebyla zřetelně ovlivněna.  

V případě užití výše uvedeného přístupu odpovídajícího schématickému 
znázornění na Obr. 5.3 vzniká řada dat, které lze evidovat do mnoha tabulek a 
graficky znázornit pomocí mnoha grafů. Pro každý jednotlivý sledovaný pokus 
je pak možné bilance TK vyjádřit tabulkami a grafy, které následují níže. 
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d) Analýza bilancí TK 

Před druhou sérií pokusů byly vyhodnoceny poznatky z první série a díky tomu byly určeny 
směsi, které následně byly podrobeny zpracování a detailní analýze TK. Jedná se tedy o 
stanovení vodných (W) a kyselinových (AR - lučavka královská) výluhů pro vstupní (SS) a 
výstupní (BC) materiál. Proto má každý ze sledovaných vzorků uvedeny naměřené koncentrace 
v tabulce se 4 řádky. Koncentrace TK vyluhovaných ve vodě v mg/kg představují biologicky 
dostupné TK a jsou označeny pro surový ČK CSSW a pro biochar CBCW.  

Poznámka: Na rozdíl od první série pokusů jsou zde u druhé série pokusů uvedeny tabulky 
hodnot a ne pouze grafy. Důvodem je skutečnost, že u druhé série byl zaveden 
pokročilejší systém evidence získaných dat, a to na základě poučení 
z vyhodnocování první série. I přes to je u první série pokusů uvedena alespoň 
jedna tabulka jako příklad pro představu rozdílů systému evidence dat. 

Porovnání koncentrací 
Tab. 6.1 níže představuje koncentrace TK ve vzorku ČK z ČOV 1, který byl smíchán s 2,0 % 
(vztaženo na sušinu) biocharu z předchozího pyrolýzního zpracování dřeva (měkké dřevo). 
Takto připravená směs byla následně peletizována pomocí peletizačního lisu. 

Tab. 6.1 Koncentrace TK ČOV 1 peletizováno aditivace 2,0% biochar (ze dřeva) 

označení výluhu 
vstup / 
výstup 

koncentrace TK ve vzorku 
Zn Cd Pb Cu As Cr Hg 

[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
v lučavce 
královské 

CSSAR SSIN 33,87 30,82 16,36 99,63 17,49 8,96 1,82 
CBCAR BCOUT 32,45 5,79 3,81 23,74 11,35 3,09 0,46 

vodný výluh 
CSSW SSIN 6,38 5,62 1,17 29,97 4,01 0,01 0,02 
CBCW BCOUT 9,25 5,79 0,00 4,54 0,00 0,00 0,00 

Poznámka: pH SSIN = 7,.134, BCOUT = 6,954; el. vodivost (EC) SSIN = 1052 μS/cm, BCOUT = 577 μS/cm 

Výsledky z analýzy peletizovaného vzorku s aditivem z ČOV 1 poukazují na redukci obsahu 
TK v materiálu vycházející z naměřených koncentrací CSSAR a  CBCAR, tzn. koncentrací TK  
v materiálu před a po MP. Koncentrace Zn klesla z 33,87 mg/kg v surovém ČK na 32,45 mg/kg 
v biocharu, Cd ze 30,82 mg/kg v surovém ČK na 5,79 mg/kg, Pb z 16,36 mg/kg na 3,81 mg/kg, 
Cu ze vstupních 99,63 mg/kg na to 23,74 mg/kg, As klesl z 17,49 mg/kg na 11,35 mg/kg na 
výstupu, Cr z 8.96 mg/kg na3,09 mg/kg a Hg byla zredukována z původních 1,82 mg/kg v 
surovém vstupním materiálu na 0,46 mg/kg ve výstupním biocharu. Zajímavostí je, že u Zn a 
Cd byl sledován nárůst koncentrace biologické dostupnosti (v tabulce zvýrazněno kurzívou), 
což se projevuje tak, že CBCW vykazuje vyšší hodnoty než CSSW. Konkrétně byla koncentrace 
biologicky dostupného Zn zvýšena z 6,38 na 9,25 mg/kg a u Cd bylo navýšení z 5,62 na 5,79 
mg/kg. Biologická dostupnost ostatních sledovaných TK byla u tohoto vzorku snížena. 

Další tabulka (Tab. 6.2) uvádí změřené koncentrace TK ve vzorku ČK ze stejné ČOV. Tento 
ČK byl rovněž peletizován pomocí granulačního lisu, ale nebyl směšován s žádným dalším 
aditivem. Peletizace ČK z ČOV 1 je pro proces nezbytná, protože ČOV  1 není vybavena 
sušárnou produkující granulát, který je vhodný pro zpracování v pyrolýzním reaktoru. 
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Tab. 6.2 Koncentrace TK ČOV 1 peletizováno bez aditiv 

označení výluhu 
vstup / 
výstup 

koncentrace TK ve vzorku 
Zn Cd Pb Cu As Cr Hg 

[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] 
v lučavce 
královské 

CSSAR SSIN 33,87 30,82 16,36 99,63 17,49 8,96 1,82 
CBCAR BCOUT 107,80 13,71 19,80 24,73 19,26 8,20 0,73 

vodný výluh 
CSSW SSIN 6,38 5,62 1,17 29,97 4,01 0,01 0,02 
CBCW BCOUT 8,97 5,40 5,27 4,03 8,97 0,00 0,00 

Poznámka: pH SSIN = 7,134, BCOUT = 6,567; el. vodivost (EC) SSIN = 1052 μS/cm, BCOUT = 790 μS/cm 

Peletizovaný vzorek ČK z ČOV 1, který nebyl aditivován vykazuje v Tab. 6.2 výše redukci 
obsahu Cd, Cu, Cr a Hg, přičemž koncentrace některých TK dokonce narostla. Zmiňovaný 
nárůst se projevil u Zn, Pb a As. Přesné vysvětlení pro tento jev nebylo v průběhu výzkumu 
zjištěno, nicméně jako potencionální faktor může být označena např. heterogenita materiálu. U 
tohoto vzorku je však nápadné, že navýšení biologické dostupnosti (tedy navýšení konc. TK ve 
vodném výluhu) odpovídá stejným TK, jako navýšení celkové koncentrace TK (tedy navýšení 
koncentrace TK v kyselinovém výluhu). Vyhodnocení výsledků bilancí TK obou sérií pokusů 
na základě tabulkových hodnot poukazuje na tato hlavní zjištění: 

 u peletizovaného vzorku ČK z ČOV 1 aditivovaného biocharem ze dřeva  
v koncentraci 2 % hm bylo jednoznačně pomocí MP dosaženo nejvyšších redukcí 
koncentrací určených výluhem v lučavce královské; 

 u peletizovaného vzorku ČK z ČOV 1 aditivovaného biocharem ze dřeva  
v koncentraci 2 % hm bylo pomocí MP dosaženo nejvyšších redukcí koncentrací 
určených vodným výluhem, mimo Zn a Cd došlo k redukci u všech sledovaných TK; 

 u všech vzorků z druhé série byla u Hg sledována redukce koncentrace TK (THM), 
určených výluhem v lučavce královské, příčnou může být její volatizace, tedy odpar 
ze systému.  

Poznámka: Více detailů viz úplná verze práce. 

Grafické porovnání hmotností TK 

Z naměřených hodnot uvedených v předešlých tabulkách (Tab. 6.1 a Tab 6.2) byly pomocí 
uvedených vztahů (vztah 5.17 – 5.23) stanoveny skutečné hmotnosti jednotlivých TK. Na 
základě takto získaných hmotností mohly být následně bilance TK v materiálu před a po MP 
vyjádřeny procentuálně do grafů. 100 % v každém grafu vždy odpovídá skutečné hmotnosti 
konkrétního TK před vstupem příslušného vzorku ČK do pyrolýzního reaktoru, což je hodnota 
THM, nebo-li total heavy metal. Z důvodu respektování zavedeného systému značení 
sledovaných ukazatelů v angličtině jsou grafy (Obr. 6.2) doplněny legendou. Každý pár 
sloupců odpovídá jednomu ze sledovaných TK. První sloupec z páru označený SS (sewage 
sludge) odpovídá sledovaným TK před pyrolýzním procesem. Druhý sloupec z páru vyjadřuje 
sledované TK po pyrolýze a je označen BC (biochar).  
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Obr. 6.2 Hmotnosti TK ČOV 1 s peletizací s aditivem a bez aditiva 

Obr. 6.2 výše znázorňuje procentuální podíly hmotností jednotlivých TK ve sledovaném 
vzorku ČK s  2,0 % aditivem, kterým je v tomto případě biochar ze dřeva získaný z předchozích 
pyrolýzních procesů. Sloupce znázorňují dosažení redukce biologické dostupnosti (BAHM) u 
sledovaných TK. Zejména u Pb, Cu a As je dosažená redukce výrazná. Mimo některé jiné TK 
Pb, As, Cr a Hg v grafu znatelně po procesu navýšily podíl HMND, tedy podíl nedetekovaných 
TK, což souvisí s jejich pravděpodobnou volatizací do pyrolýzních výparů a následně 
kondenzátu, či s jejich částečnou fixací na mikropóry biocharu. Na nízkou redukci biologické 
dostupnosti poukazuje výsledek procesu u Zn, případně Cr a Hg. Vysoký podíl fixovaných TK 
(HMFIX) v biocharu po tomto konkrétním pokusu byl sledován u Zn a As. Pomocí Obr. 6.2 
výše jsou graficky vyjádřeny výsledky pokusu se vzorkem z ČOV 1, který byl peletizován bez 
aditiva. Jednotlivé sloupce ilustrují redukci biologicky dostupných podílů obsažených TK 
(BAHM) v případě Zn, Cd a Cu. V biocharu po tomto pokusu ale byla sledována zvýšená 
biologická dostupnost (tedy vyšší BAHM) u Pb a As. Dále byl pozorován výrazný podíl 
nedetekovaných TK (tedy HMND) u Cd, Cu a Hg, které pravděpodobně odešly ze systému 
společně s pyrolýzními parami a/nebo byly pevně ukotveny v samotné struktuře amorfního 
uhlíku biocharu. 
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7. SHRNUTÍ A PŘÍNOSY DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Kroky provedené v rámci vypracování této dizertační práce mohou být děleny na přípravné 
práce, provedení laboratorních pokusů a seznámení se s procesem MP, vyhodnocení 
provedených pokusů a na návrh přípravy ČK pro proces MP.  

Přípravné práce zahrnovaly dovoz vzorků ČK, obstarání aditiv, zajištění peletizace; zajištění 
analýz a přípravy směsí ČK s aditivy. 
Provedení pokusů a seznámení s procesem MP zahrnovalo nastudování dostupných 
informací o termickém zpracování ČK s následným vypracování rešeršní části práce. Nebytnou 
součástí seznámení s procesem MP bylo rovněž provedení několika prvních pokusů.  
Vyhodnocení provedených pokusů poskytnulo obsáhlý soubor dat, který byl přehledně 
zpracován do tabulek a grafů. Díky tomu první série pokusů poukázala na rozdíly v průběhu 
procesních teplot při zpracování různých směsí ČK s aditivy a nasměrovala navazující výzkum  
na potenciál technologie MP pro optimalizaci bilancí TK ve zpracovávaném granulátu. 
Na základě získaných poznatků byl doporučen návrh přípravy ČK pro proces pyrolýzy, 
který potvrzuje, že sušení je nevyhnutelným krokem přípravy ČK pro MP, podobně jako pro 
většinu ostatních termických způsobů zpracování ČK. Návrh rozvněž zohledňuje nezbytnost 
ČK směšovat s aditivy za účelem redukce koncentrací jednotlivých polutantů. Další součástí 
návrhu je doporučení využití peletizace zpracovávaného materiálu v případech, kdy není 
postačující i granulát ze sušárny a doporučení využití nové metodiky sledování TK se zpětnou 
vazbou na aditivaci. 

7.1. Shrnutí 

Výzkum provedený v rámci zpracování předložené dizertační práce lze zhodnotit 
z komplexního hlediska do několika následujících bodů odpovídajících zásadním zjištěním 
v průběhu vědeckého bádání: 

 provedený výzkum poukazuje na možnost optimalizace bilancí TK v materiálu pomocí 
přípravy vstupního ČK  a pomocí modifikací procesních parametrů MP (případně 
jiného druhu pyrolýzy). Tato optimalizace ale nutně vyžaduje verifikaci v rámci 
navazujícího detailního výzkumu; 

 předchozí kapitoly zabývající se tématem TK a vyhodnocením jejich bilancí před a po 
procesu MP poukazují na nutnost porovnání s technologií pyrolýzy využívající vyšších 
teplot; 

 zkušenosti s přípravou ČK pro jeho zpracování v mikrovlnném pyrolýzním reaktoru 
poukazují na nutnost sušení ČK, a  to ideálně sušárnou, která produkuje granulovaný 
ČK (např. nízkoteplotní pásová, nebo solární); 

 v případě, kdy je požadavek na směšování ČK s aditivy, se nabízí jako pro praxi 
nejreálnější možnost směs ČK a aditiv peletizovat pomocí peletizačního lisu, čímž je 
dosaženo produkce nejkvalitnějšího granulátu; 

 limitních hodnot TK v produkovaném biocharu lze dosahovat směšováním ČK 
s aditivy, které nabízí redukci TK pomocí směšovacího (ředícího) poměru a případně 
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pomocí efektu navázání TK na aditivo, který ale vyžaduje další výzkum spojený  
s verifikací; 

 navýšení bilogicky dostupných TK (BAHM) pozorované v některých případech je 
pravděpodobně zapříčiněno buď kontaminací reaktoru, nebo nepřesnostmi spojenými 
s heterogenitou materiálu; 

 v řadě případů bylo pomocí MP dosaženo cíleného navýšení podílu fixovaných TK 
(HMFIX); 

 v některých případech byla sledována současně redukce biologicky dostupných TK 
(BAHM) a redukce fixovaných TK (HMFIX), důvodem je pravděpodobně fixace 
dotyčných TK do uhlíkové struktury biocharu, nebo jejich volatizace. 

7.2. Přínosy pro vědní obor a praxi 

Cíle dizertační práce „Příprava čistírenských kalů pro proces pyrolýzy“ byly splněny, což 
prokazuje text níže: 

MP se jeví jako atraktivní technologie pro středně velké zdroje ČK za procesem sušení. 
S ohledem na složení ČK a plnění limitů certifikací je nezbytné ČK směšovat s aditivy a 
následně peletizovat, tak aby bylo možné přistoupit žádostem o některou z certifikací IBI, EBC, 
PPL, pokud to tedy bude z legislativního, či formálního hlediska možné.   

Postoj odborné skupiny STRUBIAS vyžaduje v případě pyrolýzy další výzkum, který má 
detailně popsat chování polutantů při termické konverzi aj. [20]. Tímto je potvrzeno, že 
předložená dizertační práce věnuje pozornost skutečně aktuálnímu tématu a má přímý přínos 
pro vědní obor v souladu s požadavky skupiny STRUBIAS. 

Konkrétní body, ve kterých spočívá přínos pro vědní obor a praxi, jsou mimo jiné tyto: 

 popis průběhu procesu a jeho poznání, který poukázal na rozdíl mezi zpracováním 
LCBM a ČK; 

 granulace peletizačním lisem se jeví jako nezbytná pro praktickou aplikaci MP ČK 
z důvodu snadného průchodu materiálu reaktorem, přičemž pro případy nevyžadující 
aditivaci za sušárnou ČK může krok granulace peletizačním lisem nahradit vhodně 
provedená sušárna ČK. Na druhou stranu efekt peletizace na bilance TK před a po procesu 
nebyl prokázán. Stejně tak ani fuknce pelety jako mikroreaktoru nebyla při zpracování ČK 
prokázána; 

 funkce zeolitu jako krakovacího katalyzátoru pro štěpení molekul ČK nebyla 
prokázána, a to pravděpodobně i z důvodu, že jsou ČK heterogenní směsí. Byla ale 
potvrzena funkce zeolitu pro optimalizaci mikrovlnného ohřevu; 

 výzkum potvrdil, že se lze pomocí přídavku lignocelulózní biomasy přiblížit 
standardizovanému procesu mikrovlnné depolymerizace dřevních materiálů a že 
existuje přímá úměra mezi rychlostí mikrovlnného ohřevu a podílem LCBM přísad v ČK. 
V případě aditivace LCBM je vhodné přiměšovat i zeolit Purmol 13 (podobný typu  
ZSM-5) jako katalyzátor; 

 výzkum jednoznačně potvrdil, že MP má pozitivní vliv na bilance TK ve zpracovávaném 
materiálu ve smyslu, mimo jiné díky vlastní metodice sledování bilancí TK. Součástí 
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tohoto zjištění je také nutnost dodatečné verifikace vlivu MP na bilance TK v pevném 
materiálu; 

 nezpochybnitelným přínosem je rovněž zavedení nové zmiňované metodiky slednování 
bilancí TK. 

Hlavním cíleným přínosem práce pro vědu i praxi je však doporučený návhr přípravy ČK 
pro proces pyrolýzy. Ten souvisí s body výše, ale některá doporučení jsou uvedena i dále. 
Okolnosti výzkumu si totiž vyžádaly v rámci nezbytného souvisejícího komplexního 
pochopení nově řešeného tématu rozsahem neméně náročný výzkum samotného procesu. 
Součástí samotného návrhu přípravy ČK pro proces pyrolýzy jsou i sice body uvedené výše, 
nicméně v pro návrh přípravy za účelem konkrétního využití produkovaného biocharu platí, že: 

 pro produkci PPL, hnojiv, či jiných materiálů pro zemědělské účely je doporučení 
směšovat ČK s agromasou, nebo s jinými materiály typu lignocelulózní biomasa. 
Doporučení zahrnuje směšování na úroveň homogenní směsi s následnou granulací 
pomocí peletizačního lisu; 

 pro cíle produkce biocharu s vysokým povrchem pórů doporučení silné aditivace 
agromasou, či s organickými odpady, nebo s jinými materiály typu lignocelulózní 
biomasa; 

 pro cíle produkce biocharu s vysokým povrchem pórů (sorbent, pelet postupně 
uvolňující absorbovanou látku, aj.) doporučení nastavení procesních teplot na nejvyšší 
možnou úroveň, přičemž platí i doporučení delších dob zdržení, 

 pro cíl vysoké produkce pyrolýzního oleje doporučení nastavení procesních teplot na 
úroveň při horních limitech reaktoru, přičemž platí i doporučení delších dob zdržení 
(odpovídacích limitům MP). 

 
Výsledkem práce je v souladu s výše uvedenými body shrnutí návrhu přípravy ČK pro proces 
MP, které lze vyjádřit schématicky. Obr. 7.1 popisuje doporučený postup přípravy, která 
spočívá v sušení, aditivaci, peletizaci a následné analýze TK s využitím nové metodiky jejich 
sledování. Důkežitým doporučením je zpětná vazba mezi vyhodnocením obsahu TK a krokem 
aditivace. 

 

Obr. 7.1 Doporučená příprava ČK pro proces pyrolýzy 
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7.3. Doporučení pro další směry výzkumu 

V počátcích výzkumu bylo možné předpokládat, že výstupy této dizertační práce poskytnou 
poměrně komplexní vyhodnocení tématu MP ČK s finálním návrhem přípravy pro jeho 
zpracování pomocí této technologie. Od samotného počátku výzkumu, kdy byly v laboratoři 
AdMaS uvedeny do provozu pyrolýzní reaktory však začalo být zřejmé, že se jedná o 
komplikovanější téma, které vyžaduje více času, laboratorních pokusů a větší míru pozornosti, 
než může být zajištěna v rámci jedné dizertační práce. I přes to je však přínos této práce 
nezpochybnitelný, protože mimo výše uvedené poznatky poukazuje i na další důležité směry 
pokračování výzkumu, kterými jsou tyto body: 

 verifikace efektu fixace TK v biocharu, či verifikace optimalizace bilancí TK v pevném 
materiálu s využitím navržené nové metodiky sledování bilancí TK a její benchmarking 
s BCR sekvenční extrakcí; 

 ověření efektu pyrolýzy využívající vyšších teplot (např. až 600 °C), za využití 
odlišného pyrolýzního reaktoru umožňujícího dosahovat těchto teplot (otázka nezávislá 
na způsobu ohřevu), což souvisí s doporučením sk. STRUBIAS [20]; 

 porovnání mikrovlnné pyrolýzní technologie s konvenční pyrolýzou při zachování 
neměnných ostatních procesních parametrů; 

 využití online plynové chromatografie, pro detailní vyhodnocení produkovaných 
pyrolýzních plynů a zahrnutí výstupů pro vyhodnocení bilancí TK při materiálové 
transformaci; 

 detailní analýza pyrolýzních kondenzátů sloužící jako podklad pro návrh řešení 
nakládání s produkovanými parami, či tekutinami; 

 zahrnutí sledování TK i v kondenzátu s následným vyhodnocením přestupů a 
transformací jednotlivých frakcí TK mezi sledovanými fázemi; 

 návrh technologického řešení zpracování těkavých látek a pyrolýzních olejů, či 
kondenzátů za účelem jejich využití, nebo ekologické likvidace; 

 pokračování v dosavadních analytických postupech i u dalších v budoucnu testovaných 
pyrolýzních reaktorů a následný benchmarking těchto rozdílných technologií; 

 vyhodnocení smysluplnosti hledání katalyzátoru pro štěpení molekul organických 
složek ČK, v případě potvrzení smysluplnosti hledání tohoto katalyzátoru; 

 posouzení stability a uvolňování TK z biocharu do půdního prostředí; 

 vyhodnocení nezemědělského využití biocharu (zelené střechy, fasády, hřiště, 
parky…); 

 posouzení biologické dostupnosti fosforu v biocharu z ČK,; 

 sledování bilancí organických polutantů a mikroplastů před a po MP. 

Některé z výše uvedených bodů mohou být tématem pro diplomovou, či  dizertační práci. 
Uvedené body jsou považovány za kroky, které je nezbytné provést pro praktickou aplikaci 
pyrolýzní technologie na zpracování ČK v reálném prostředí, tzn. např. na ČOV. 
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ABSTRAKT  

Koncepce kalového hospodářství na úrovni kalových koncovek čistíren odpadních vod (dále 
ČOV) na národní, kontinentální, či světové úrovni vyžaduje v zájmu trvale udržitelného 
rozvoje zásadní zdokonalení. Produkce čistírenských kalů (dále ČK) průběžně narůstá, přičemž 
ČK obsahují řadu polutantů, ale zároveň představují významný obnovitelný zdroj pro 
materiálovou transformaci a/nebo energetické využití. ČK je složen z anorganické minerální 
části a z organických složek. Jeho organická část je nejen zdrojem energie a nutrientů, ale 
zároveň obsahuje také škodlivé polutanty např. těžké kovy. Existují ale technologie, které 
nabízejí možnost redukci a/nebo zneškodnění polutantů a zároveň využití ostatních složek ČK 
ve smyslu recyklace energie, nutrientů a jiných atraktivních složek ČK. Mezi zmiňované 
technologie patří především termické způsoby zpracování ČK a jednou z nich je pyrolýza. 
Cílem této dizertační práce je příprava ČK pro pyrolýzní proces, která spočívá ve směšování 
ČK s aditivy a následné peletizaci připravené směsi za účelem následného zemědělského a 
materiálového využití. Technologie pro materiálovou transformaci i energetické využití ČK 
především zmiňovaná pyrolýza, či torefakce (slabá pyrolýza) vyžadují nezanedbatelnou míru 
detailního výzkumu, aby mohlo dojít k jejímu rozšíření v oboru a umožnění správného využití 
těchto technologií v reálném prostředí. Výsledky takového výzkumu jsou totiž podkladem pro 
tvorbu příslušné legislativy, která následně umožní rozšíření pyrolýzních technologií v praxi.  
 
ABSTRACT  

The concept of sludge management at the level of sludge treating technology of sewage 
treatment plants, as well as at national, continental or world level, requires fundamental 
improvement in the interest of sustainable development. Sewage sludge production is 
continuously increasing. Sewage sludge contains a number of pollutants but also a significant 
renewable resource for material transformation and / or energy recovery. Sewage sludge is 
composed of an inorganic mineral part and organic components. Its organic part is a source of 
energy and nutrients, but also contains harmful pollutants for exapmple heavy metals. 
However, there are technologies that offer the possibility of neutralizing pollutants while using 
other sludge components in terms of recycling energy, nutrients and other attractive sludge 
components. The mentioned technologies include mainly thermal methods of sewage sludge 
treatment and one of them is pyrolysis. Thessis focuses on sewage sludge prepartation for 
pyrolysis process, which includes mixing with additives and peletization of prepared mixture 
for purposes of agricultural or energetical utilisation. Technology for material transformation 
and energy utilization of sewage sludge, in particular the mentioned pyrolysis or torrefaction, 
require an insignificant degree of detailed research in order to expand it in the field of sludge 
management. Indeed, it is not only research that will enable direct correct use of this technology 
in practice. The results of such research are the basis for the drafting of the relevant legislation, 
which will subsequently enable the deployment of pyrolysis technologies in practice. 
 


