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ABSTRAKT 

Mikrovlnná pyrolýza představuje možné řešení problému likvidace vodárenských kalů. Jedním 

z výsledných produktů pyrolýzy je biouhel, amorfní porézní uhlíkatý materiál, který stále více 

nalézá uplatnění v zemědělství jako půdní kondicionér. Biouhel obvykle vykazuje hydrofobní 

charakter, nicméně jeho použití často vede ke zvýšení zádrže vody v půdách. Důvody tohoto 

zlepšení proto nelze vysvětlit pouze vysokou porozitou biouhlu. Tato práce se snaží přispět 

k pochopení interakce vody a biouhlu za různých environmentálně relevantních podmínek, tj. 

přímého přídavku vody do biouhlu a adsorpce vody při různých relativních vlhkostech vzduchu. 

Častými metodami, které se používají k pochopení vztahu mezi organickými materiály 

a vodou, jsou metody termické analýzy. Mezi ty patří i technika DSC, která byla v této práci 

využita. První experiment zahrnoval měření entalpie tání mrznoucí vody v pórech biouhlu, 

jehož výsledky poukazovaly na strukturu ledu odrážející povahu pórů v biouhlu. Dále se 

experiment zaměřil na stanovení množství tzv. nemrznoucí vody, která odráží především 

mikroporozitu systému. Nemrznoucí voda byla zjištěna extrapolací na nulovou měrnou entalpii 

tání a její množství činilo 0,13–0,15 mg na mg sušiny. Druhý experiment se zaměřil na 

výparnou entalpii vody z biouhlu, která poukazuje na to, jak silně je celková voda vázaná. Také 

nepřímo vede k pochopení, jakým způsobem a jak snadno se voda z biouhlu uvolňuje a naopak 

přijímá. Srovnáním výsledků pro vázanou a čistou vodu lze dedukovat, že vazba vody v biouhlu 

je asi o 10–20 % slabší. To vede k závěru, že výměna vody mezi biouhlem a půdou je poměrně 

rychlá i přes relativní hydrofobicitu biouhlu.   
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ABSTRACT 

Microwave pyrolysis represents a possible solution of municipal sludge disposal. One of the 

final products of pyrolysis is amorphous porous carbon material called biochar, which can be 

used in agriculture as a soil amendment. As a rule, biochar is hydrophobic, but its addition can 

lead to an increase in water holding capacity. However, reasons of this improvement cannot be 

explained only by its high porosity. This thesis aims to contribute to the understanding the 

interactions between biochar and water under various environmental-relevant conditions such 

as direct water addition method and water adsorption from ambient air at different relative 

humidity. The thermo-analytical methods are common for investigation of the relationship 

between water and organic materials. One of these methods, differential scanning calorimetry, 

was used in this thesis. The first experiment was focused on measuring of melting enthalpy of 

freezable water in biochar pores. The results reflect the influence of pore size and properties of 

ice structure. The extrapolation of concentration dependence to zero enthalpy was used to 

determine non-freezing water (0,13–0,15 mg·mg-1 biochar), which reflects microporosity of the 

biochar. The second experiment was focused on the determination of evaporation enthalpy of 

water from biochar, which is a measure of the strength of water binding in biochar. This value 

indirectly reflects the mechanisms of the intake and release of water by biochar. Comparing the 

results for bound and pure water showed that in biochar is water bound weaker about 10–20 %. 

This led to conclusion that biochar binds water relatively weakly and the water exchange 

between biochar and soil is fast, despite the biochar hydrophobicity. 
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ÚVOD 

V dnešní době činí lidská populace zhruba 7,5 miliard [1] a neustále roste, což je spojeno 

s potřebou zvýšené produkce potravin. Toho je docíleno, mimo jiné, zvětšováním zemědělské 

orné plochy, aplikací pesticidů či přídavkem nejrůznějších syntetických hnojiv pro zlepšení 

úrodnosti půdy.  

Intenzifikace zemědělství nepřináší pouze pozitivní výsledky, ale má i své stinné stránky, 

mezi něž patří především negativní dopad na ekosystém [2]. Dochází k degradaci půdy, a to 

především půdní erozí, ztrátou organické hmoty, acidifikací či zhutněním půdy [2]. Půda je 

tedy v některých případech nevratně poškozena, což zhoršuje její vlastnosti, funkce a také brání 

jejímu opakovanému použití v zemědělství. Přitom tvorba jednoho centimetru kvalitní půdy 

může v mírném podnebném pásu probíhat desítky až stovky let [3]. 

Úrodnost půdy je charakterizována její schopností produkovat zemědělské plodiny [4]. 

Úrodnost odráží komplikované vztahy mezi chemickými a fyzikálními vlastnostmi (pórovitost, 

zrnitost, pH, obsah vody a organické půdní hmoty), které jsou vzájemně provázané a mohou se 

značně měnit v závislosti na vnějších podmínkách [4]. Mezi podpůrné látky zlepšující úrodnost 

půdy patří například kompost, huminové látky či biouhel [2]. 

Právě biouhel, který je předmětem této bakalářské práce, se zdá být nadějným aditivem 

v zemědělském průmyslu. V Evropě se biouhel v zemědělství zatím široce nevyužívá, aplikuje 

se však v jiných zemích, např. Jižní Americe, hlavně v Brazílii [5]. Právě Brazílie produkuje ze 

zemědělského průmyslu velké množství biomasy, která se zpětně může použít k výrobě biouhlu 

[5]. 

První snahy zlepšovat úrodnost půdy uhlem lze datovat již přibližně před tisíci lety [6]. 

Nejrozšířenější „černé půdy“ jsou k nalezení v Amazonii, tzv. Terra préta de índio, které se 

i v dnešní době vyznačují vysokou úrodností [6]. Zjistilo se, že obsahují malé částečky 

zuhelnatělé hmoty, což inspirovalo současné vědce k využití biouhlu jako půdního 

kondicionéru [7]. 

Nejasná je však otázka, jak tato půda vznikla. Je známo několik teorií, jedna z nich 

předpokládá, že původní obyvatelé Ameriky pálili dřevo, to dávalo za vznik dřevěnému uhlí, 

které bylo následně přidáno do půdy spolu s organickým odpadem (lidské, zvířecí kosti, 

exkrementy atd.) [7]. Tento přídavek zapříčinil zvýšení výskytu mikroorganismů, zádrž 

důležitých živin, a tím zlepšení kvality půdy [7]. V dnešní době je snaha napodobit kvalitu této 

půdy, a to s využitím biouhlu vykazujícího výše uvedené vlastnosti. 

S růstem počtu obyvatel dále úzce souvisí zvyšování nároků na odpadové hospodářství. 

Hledají se alternativy, jak tento odpad využít, a tím pomoci ke snížení hromadění na skládkách. 

Mezi odpad patří například i kal vznikající při čištění odpadních vod [8]. Ten je v České 

republice zakázáno skládkovat, proto se stále více prosazuje jeho zpracování (např. stabilizace 

fermentací, termické zpracování) a další využití [8]. Jmenovitě pyrolýzou se kal transformuje 

ve stabilní produkt – biouhel, který se dále může využít např. jako půdní aditivum. 

Produkcí biouhlu dochází ke stabilizaci organického uhlíku [10]. U něho se předpokládá, že 

může být uložen v půdě stovky až tisíce let, a kromě zvýšení úrodnosti může přispívat ke 

stabilizaci půdní organické hmoty, což zamezuje emisím oxidu uhličitého a metanu do ovzduší 

[10]. Je známo, že postupy vedoucí k zamezení tvorby těchto skleníkových plynů se stále více 

řeší ve státech Evropské unie. Dle dodatku Kjótského protokolu [9] z roku 2012 by členské 

země EU měly zredukovat emise skleníkových plynů o 20 % oproti stavu v roce 1990. 
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Využití biouhlu by tedy mohlo přispět ke snížení emisí skleníkových plynů. Jeho funkce by 

spočívala jednak v izolaci uhlíku do půdy, ale také v jeho blahodárném účinku na úrodnost 

půdy, díky kterému by vzrostlo množství plodin, tedy také spotřeba CO2 při fotosyntéze [10]. 

Rovněž by se tímto omezilo používání syntetických hnojiv, při jejichž výrobě, přepravě 

a aplikaci se také generují skleníkové plyny [10]. 

Z výše uvedeného je patrné, že biouhel může být součástí řešení aktuálních problémů, a to 

jak v lokálním (výnosy zemědělství), tak globálním (změny klimatu) měřítku. Pro optimální 

využití biouhlu je však nutné lépe chápat mechanismy jeho účinku. Předkládaná bakalářská 

práce se zabývá objasněním jednoho z těchto mechanismů, jímž je hydratace a zádrž vody 

v biouhlu. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

Pojem biouhel (angl. biochar) poprvé použil Peter Read, výzkumný pracovník Massey 

University na Novém Zélandě [5]. Jedná se o stabilní, porézní, na uhlík bohatý produkt, 

vznikající při tepelném rozkladu (nejčastěji pyrolýza) organického materiálu jako kal 

z odpadních vod, zvířecí trus, rezidua z plodin atd. [11]. K tomuto ději dochází za minimálního 

či žádného přístupu kyslíku, při poměrně nízkých teplotách (<700 °C) [12].  

1.1 Struktura a vlastnosti 
Struktura biouhlu má z velké části amorfní charakter [13]. Objevují se zde ale i místa 

krystalického charakteru, tvořené aromatickými vrstvami spojující se síťovitě v různých 

směrech a vykazující elektrickou vodivost [13]. Zbylé nevodivé části, dotvářející strukturu 

biouhlu, jsou sloučeniny aromaticko-alifatické spolu se zbytkovými těkavými látkami 

a minerály [13]. Struktura biouhlu je typická svojí porozitou, zahrnující makro-, meso- 

a mikropóry. Lze v ní vystopovat i morfologii původní biomasy [13]. 

1.1.1 Vliv teploty 

Morfologie původní biomasy obecně ovlivňuje charakter vzniklého biouhlu [13],[14]. Primárně 

záleží na použité metodě produkce a teplotě, při které se připravuje [13],[14]. Například při 

vyšších teplotách se zvyšuje aromaticita systému, výskyt krystalické struktury a biouhel nabývá 

větší uspořádanosti [13],[14]. Teplota taktéž ovlivňuje velikost povrchu, který se zvyšující 

teplotou roste [13],[14]. 

Nutno dodat, že vybraná teplota při pyrolýze úzce souvisí s chemickým složením povrchu 

biouhlu [15]. Obvykle s rostoucí teplotou pyrolýzy dochází k poklesu obsahu vodíku, kyslíku 

a polárních funkčních skupin (hydroxylová, karboxylová) [15].  

Také mikrobiologická stabilita biouhlu se z velké části přičítá pyrolyzní teplotě [15],[16]. 

Bylo zjištěno, že biouhel vzniklý za nižší teploty se může snadněji rozkládat, kdežto za vyšší 

teploty se stává odolnějším proti biodegradaci [15],[16]. 
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Obr. 1.1 Ideální struktura biouhlu vytvořená za výše uvedených teplot: a) zvyšující se 

aromaticita rozptýlená v amorfní hmotě, b) turbostraticky1 uspořádané konjugované 

aromatické kruhy, c) struktura nabývá pravidelného, krystalického 3D uspořádání [13].  

1.1.2 Funkční skupiny a elementární složení 

Znalost vlastností povrchu a elementárního složení biouhlu je velmi důležitá, a to hlavně 

z důvodu pochopení jeho funkce jako adsorbentu, katalyzátoru apod. [14]. Za těmito funkcemi 

stojí hydrofilní funkční skupiny [14]. Polární hydroxylové a karboxylové skupiny vznikají 

především u biouhlu produkovaného při rychlé pyrolýze, nepolární vazba uhlíku a vodíku 

vzniká častěji u pomalé pyrolýzy [14]. Do aromatické struktury biouhlu jsou zakomponovány 

také atomy kyslíku, dusíku, fosforu a síry, které způsobují heterogenitu povrchu biouhlu, a to 

díky jejich odlišným elektronegativitám v porovnání s aromatickým uhlíkem [14]. 

Funkční skupiny mají vliv na to, jak bude biouhel reagovat po přídavku do půdy [17]. 

Například biouhel s převahou hydroxylových a karboxylových skupin bude více vázat kationty 

a kovy ve formě komplexů [17]. Vysoce aromatický biouhel bude spíše hydrofobní s vysokou 

afinitou k množství organických sloučenin, které jsou většinou špatně rozpustné ve vodě [17].  

Co se týká elementárního složení, biouhel se skládá převážně z C, H, O, N, S [18]. Jejich 

procentuální zastoupení závisí na použité biomase, ale je známo, že každý typ biouhlu obsahuje 

obecně méně než 3 hmot. % dusíku, o něco vyšší obsah vodíku než dusíku, kyslík nabývá 

maximálně 52,37 hmot. % a síra se vyskytuje v množství nižší než 1 hmot. % [18]. Zbylá část 

ve formě popela obsahuje sodík, hořčík, draslík, vápník a další nutrienty [18].  

1.1.3 Porozita 

Porozita může být charakterizována jako objem té části biouhlu, která není vyplněna pevnými 

částicemi vůči celkovému objemu [13],[17]. Množství a velikost pórů v biouhlu podmiňuje 

jeho funkci a využití. Póry se dělí podle velikosti na:  

a) mikropóry (průměr <2 nm),  

b) mezopóry (průměr 2–50 nm), 

c) makropóry (průměr >50 nm) [13],[17].  

                                                 
1 Turbostratické vrstvení = náhodné vrstvení. 
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Makropóry pocházejí většinou již z vaskulární struktury biomasy, která je prekurzorem pro 

biouhel [13],[17]. Naopak více rozšířené mikropóry se tvoří při výrobním procesu (pyrolýza) 

a to pomocí plynných váčků [13],[17]. Tyto váčky vznikají únikem plynu (těkavých látek) 

v závislosti na teplotě, času či rychlosti reakce pyrolýzy [13],[17].  

 

Obr. 1.2 Mikroskopická porézní struktura biouhlu [19].  

Mikropóry ve velké míře přispívají k vysoké adsorpční schopnosti biouhlu, protože zvyšují 

adsorpční kapacitu pro vodu, organické látky, živiny apod [13],[15],[17]. Makropóry mohou 

napomáhat transportu adsorbovaných molekul do menších meso- a mikropórů, ale taktéž 

mohou napomoci půdním organismům uchránit se před půdními predátory [13],[15],[17]. 

I když je specifický povrch2 mikropórů zpravidla větší než u makropórů, může být specifický 

objem3 makropórů naopak větší než u mikropórů (viz. tab. 1-1) [13],[15],[17].  

 

Tab. 1-1 Hodnoty specifického objemu a specifického povrchu pro makropóry a mikropóry 

vyskytující se v biouhlu připravené vysokoteplotní pyrolýzou kokosových skořápek [13].  

 Specifický povrch Specifický objem 

 [m2·g-1] [cm3·g-1] 

Makropóry 750–1360 0,2–0,5 

Mikropóry 51–138 0,6–1,0 

 

1.1.4 Hustota 

U biouhlu se zpravidla popisují dva typy hustot – hustota pevné fáze (angl. solid density) a tzv. 

objemová hustota (angl. bulk density) [13],[17]. Hustota pevné fáze se vztahuje k uhlíkaté 

struktuře na molekulární úrovni [13],[17]. Častěji se ale při popisování hustoty biouhlu využívá 

objemová hustota definována jako poměr hmotnosti celého tělesa biouhlu (včetně jejich 

                                                 
2 Specifický povrch – plocha povrchu pevné látky vztažena na jednotku hmotnosti. 
3 Specifický objem – objem připadající na jednotku hmotnosti. 
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porozity a prostoru mezi částicemi) k jeho objemu (objem částic biouhlu včetně jejich porozity 

a prostoru mezi částicemi) [13],[17].  

Tato vlastnost biouhlu je velmi důležitá v zemědělství, kdy jeho přídavek do půdy sníží 

objemovou hustotu půdy (zvýší se tedy porozita), což ovlivňuje pozitivně půdní zádržné 

vlastnosti [17].  

1.1.5 pH biouhlu 

Znalost acido-bazických vlastností je nezbytná při využití biouhlu v zemědělství [17]. Většina 

biouhlu nabývá zásaditého pH, což se hojně využívá ke zvýšení pH v půdách [17]. Hodnota pH 

závisí na několika podmínkách [20]. Jako první je nutno zmínit závislost pH biouhlu na teplotě 

produkce, kdy pH se zvyšující se teplotou roste, což úzce souvisí s nárůstem obsahu popela 

[20]. Dále je důležitá volba biomasy na přípravu biouhlu [20]. Bylo dokázáno, že pH je více 

ovlivňováno použitým materiálem než teplotou produkce [17].  

1.2 Interakce biouhel–voda 
Jak již bylo několikrát řečeno v předchozích kapitolách, chemické a fyzikální vlastnosti biouhlu 

jsou ovlivněny vybranou vstupní surovinou a teplotou pyrolýzy [19]. V důsledku toho dochází 

ke změně afinity biouhlu k vodě [19].  

1.2.1 Závislost afinity biouhlu k vodě na pyrolyzní teplotě 

Bylo zjištěno, že biouhel připravený při vyšší pyrolyzní teplotě (~ ≥500) vykazuje vyšší afinitu 

k vodě než biouhel připravený při nižší teplotě [22]. Nižší afinita může být způsobena 

stlačeným vzduchem v pórech, zanesení pórů dehty a oleji, které nebyly za nižší teploty 

odpařeny či hydrofobicitou. Lepší výsledky pro biouhel vzniklý při vyšší teplotě jsou 

pravděpodobně způsobeny přítomností rozšířené nanopórové struktury zajišťující fyzikální 

adsorpci vody [21]. Zároveň však platí, že vyšší teplota pyrolýzy zvyšuje energetickou 

náročnost a cenu procesu [22].  

Interakce biouhlu s vodou se řídí třemi hlavními faktory: 

a) poloměrem pórů,  

b) alifatickými funkčními skupinami,  

c) velikostí povrchu biouhlu [22].  

Bylo zjištěno, že biouhel vzniklý za nižší pyrolyzní teploty disponuje menším povrchem, 

alifatickými funkčními skupinami představující hydrofobicitu a nižší pórovitostí než při vyšší 

teplotě [22].  

Zajímavých výsledků dosáhl Das a kol., kteří dokázali že hydrofobicita nízkoteplotního 

biouhlu byla pouze dočasná a působením vody ji lze změnit [21]. Biouhel vystavený vodě začal 

po určité době vykazovat vyšší smáčivost [21]. Autoři si tento jev vysvětlují následovně: 

V první fázi dochází vlivem hydrofobního efektu k přesunutí alifatických skupin do 

nebližších pórů, a to kvůli minimalizaci kontaktu s vodou [21]. Autoři toto chování přirovnávají 

k chování bílkovin v přítomnosti vody, kdy dochází ke skládání bílkoviny v důsledku 

intramolekulárních interakcí alifatických řetězců [21].  

V druhé fázi může dojít k zaplnění póru již zmíněnými alifatickými skupinami, přičemž 

některé póry mohou navíc obsahovat dehty, které se za dané pyrolyzní teploty neodpařily [21]. 

Tento stav snižuje celkovou porozitu systému, což umožňuje vodě protékat biouhlem rychleji. 

Díky tomu může dojít k dalšímu uvolnění některých dehtů z pórů, což vede ke snížení celkové 

hydrofobicity [21].  
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1.2.2 Paramagnetismus biouhlu 

Biouhel může být také popsán jako materiál bohatý na anorganická i organická paramagnetická4 

centra [23]. Anorganická centra se většinou vyskytují již v prekurzoru pro výrobu biouhlu (Fe, 

Cu, Mn), zatímco organická paramagnetická centra, která představují nepárové elektrony 

delokalizovaného π–systému, vznikají během pyrolýzy [23].  

Lze říci, že vztah vody a biouhlu může být vyjádřen fyzikálními interakcemi [23]. Fyzikální 

interakce jsou popsány vodíkovými můstky mezi atomem kyslíku obsaženém ve vodě 

a atomem vodíku aromatických systémů v biouhlu [23]. Taktéž může docházet k interakci mezi 

orbitalem vodíku patřící vodě, ochuzeném o jeden elektron a oběma paramagnetickými centry 

(organické, anorganické), které obsahují orbital s nespárovaným elektronem [23].  

1.2.3 Kapilární síly 

Mechanismus, kterým probíhá transport vody v biouhlu obecně lze popsat pomocí kapilárních 

sil, které umožňují nebo zabraňují vniknutí vody do pórů [22]. Jejich velikost je ovlivněna 

chemickou strukturou povrchu a fyzikálními vlastnostmi biouhlu. Kapilární síly se často 

popisují pomocí Young–Laplaceovy rovnice: 

 𝑃𝑐 =
2 · 𝛾 · cos 𝜃

𝑟
 , (1.1) 

Pc … diferenciální kapilární tlak na rozhraní kapalina – plyn [N·m-2] 

γ … povrchové napětí vody [N·m-1] 

θ ... kontaktní úhel mezi vodou a biouhlem [°] 

r … poloměr póru [m] [22].  

 

Kapilární tlakové síly mohou nabývat kladných či záporných hodnot v závislosti na 

vlastnostech povrchu biouhlu: obecně hydrofilní povrch s kontaktním úhlem <90° vytváří 

pozitivní kapilární tlak zajišťující vniknutí vody do póru, naopak hydrofobní povrch 

s kontaktním úhlem >90° zabraňuje pronikání vody [22]. Z rovnice plyne, že hodnota 

kapilárního tlaku závisí nepřímou úměrou na poloměru póru. To znamená, že póry 

s hydrofobním povrchem a poloměrem v řádech nm mohou vytvářet silně negativní kapilární 

tlak [22]. 

Na závěr této kapitoly lze dodat, že přestože biouhel byl již důkladně studován, jeho interakce 

s vodou není zatím zcela pochopena [21].  

1.3 Funkce a využití 
Využití biouhlu se jeví jako velmi slibné v mnoha oblastech. Jeho vlastností lze využít 

například v zemědělství jako přídavek do půd, taktéž může plnit funkci adsorbentu či 

katalyzátoru [10]. I přesto, že byla vypracována řada studií zkoumající jednotlivé vlastnosti 

a použitelnost v úzkých oblastech, širší pochopení vazeb mezi charakteristikami biouhlu a jeho 

příznivými vlivy zatím chybí [10]. Proto je klíčové, aby dalším výzkumem byly dosavadní 

znalosti uceleny, rozšířeny a podmínky výroby biouhlu pro různá odvětví optimalizovány pro 

zajištění maximální účinnosti [10].  

1.3.1 Prekurzor pro výrobu katalyzátorů 

Funkční skupiny na povrchu biouhlu se mimo jiné vyznačují jejich katalytickými vlastnostmi 

(skupiny obsahující dusík, vodík a síru) [10],[14]. Proto se biouhel využívá jako prekurzor pro 

produkci heterogenních kyselých katalyzátorů [10],[14]. Tyto se mohou připravovat například 

                                                 
4 Paramagnetické látky – látky složeny z paramagnetických atomů, které lehce zesilují vnější magnetické pole 

(O, Al, K a jiné). 
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procesem sulfonace biouhlu koncentrovanou kyselinou sírovou [10],[14]. Tento typ 

katalyzátoru se upotřebuje při reakcích jako esterifikace organických kyselin, acylace alkoholů 

a alkylace aromátů [10],[14].  

Typická reakce, která je katalyzována kyselými katalyzátory, je produkce bionafty5 procesem 

esterifikace nenasycených mastných kyselin methanolem [24],[14]. Příznivé účinky byly 

potvrzeny Kastnerem a kol., kdy výtěžek bionafty dosáhl hodnoty až 97 % během 6 hodin 

[24],[14]. Další výhoda těchto katalyzátorů tkví v jejich vysoké znovuvyužitelnosti při další 

výrobě [10]. 

1.3.2 Zemědělství 

Biouhel díky svým vlastnostem představuje vhodné řešení pro zlepšení úrodnosti půd [10]. 

Mezi tyto přednosti patří například porozita, velký specifický povrch a zvýšení schopnosti 

zádrže vody [10],[25]. 

Úrodnost a kvalita půdy úzce souvisí s dostupností živin a podmínkami prostředí, které 

ovlivňují růst plodin [17]. Živiny potřebné pro vývoj rostlin se nazývají esenciálními a dělí se 

na makroesenciální (C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg) a mikroesenciální (B, Mn, Cu, Zn, Fe, Mo, 

Cl) [17]. Biouhel má schopnost zádrže těchto minerálních látek, kdy se v důsledku zvýšení 

iontové výměnné kapacity6 tvoří rezervoáry s nutrienty a zároveň nedochází k jejich ztrátám 

vyluhováním vodou [10]. 

Biouhel je sám o sobě bohatý na minerály jako dusík, draslík či fosfor, které může dodat 

přímou cestou rostlinám [10]. Celkový obsah nutrientů však nevyjadřuje hodnotu dostupných 

živin [13]. Jedná se pouze o zlomek z celkového obsahu nutrientů v biouhlu, které se mohou 

uvolnit ve prospěch rostlin [13]. Nutno dodat, že pozitivní ohlasy na zvýšení úrodnosti plynuly 

převážně z nepřímého zvyšování nutrientů v půdě [13]. 

Jak již bylo zmíněno v kap. 1.1.5, biouhel má ve většině případů neutrálního až alkalického 

pH, byl však připraven i acidický biouhel [25]. Po přidání alkalického biouhlu do kyselých půd 

může zvýšit jejich pH a tím potenciálně jejich úrodnost [10],[26]. Zvýšení pH napomáhají 

i funkční karboxylové skupiny absorbující vodíkový kation H+ [18]. 

Vlivy na zlepšení půdy ale nemohou být zobecňovány [10],[17]. Použití biouhlu jako 

přídavek do půd má svá pozitiva, ale mohou se projevit i negativní účinky [10],[17]. 

V závislosti na procesu produkce a použité biomase mohou být v biouhlu přítomny kromě 

prospěšných nutrientů i toxické organické sloučeniny jako polycyklické aromatické uhlovodíky 

(zkr. PAHs), dioxiny [10],[17]. Také těžké kovy mohou být překážkou v použití biouhlu 

v půdách. Roli zde hraje nejenom charakteristika biouhlu, ale vlastnosti půdy a podmínky 

okolního prostředí [10],[17].  

                                                 
5 Bionafta – palivo pro vznětové motory na bázi metylesterů nenasycených mastných kyselin rostlinného 

původu. 
6 Iontová výměnná kapacita – vyjadřuje množství iontů, které může půda poutat. 
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Obr. 1.3 Porovnání úrodnosti půdy vlevo s přídavkem biouhlu a vpravo bez přídavku – 

konference v Terrigal, Austrálii [27].  

1.3.3 Adsorpce polutantů z půdy a vody 

Kontaminace půd a vody různými organickými a anorganickými polutanty v dnešní době 

narůstá hlavně antropogenní činností [10],[25]. Tyto polutanty mohou neblaze ovlivnit jak 

kvalitu půdy a vody, tak zdraví rostlin a zvířat [10],[25]. Tento problém může vyřešit další 

neméně významná funkce biouhlu, a to jeho schopnost odstraňovat polutanty z půdy a vody 

díky svým adsorbčním vlastnostem [10],[25].  

Biouhel na svém povrchu obsahuje velké množství kyslíkatých funkčních skupin jakými jsou 

karboxylová, hydroxylová a fenolová skupina [10]. Právě tyto skupiny fyzikálně interagují 

s kontaminanty [10]. Stejně jako u dalších vlastností, také adsorpční schopnosti jsou zásadně 

ovlivněny teplotou, při které se biouhel vyrábí, použitou biomasou či dobou výroby biouhlu 

[28]. 

Mechanismus adsorpce je zpravidla různý pro jednotlivé polutanty (těžké kovy, organické 

polutanty atd.) [28]. Adsorpci ovlivňuje především struktura biouhlu, jednotlivé funkční 

skupiny, či vlastnosti polutantu [28]. 

Mechanismus adsorpce těžkých kovů na biouhel zahrnuje elektrostatické interakce, fyzikální 

adsorpci, výměnu iontů či srážení [28]. Mezi funkční skupiny biouhlu, které tyto interakce 

zajišťují, patří převážně skupiny karboxylové nebo hydroxylové [28]. 

Organické polutanty se adsorbují na funkční skupiny biouhlu rovněž pomocí 

elektrostatických interakcí jako v předchozím případě, ale také díky hydrofobnímu efektu či 

vodíkových můstků [28]. Jaké interakce se nejvíce projeví, záleží hlavně na struktuře povrchu 

biouhlu. 

Zhang a kol. zkoumal biodegradaci benzonitrilu7 v půdách a zjistil, že biouhel může 

degradaci iniciovat díky stimulaci mikrobiální aktivity nutrienty obsažených v biouhlu 

(převážně fosfor), které mohou být jinak v půdě s velkou koncentrací pesticidů omezeny [29]. 

                                                 
7 Benzonitril – látka používaná jako herbicid. 
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Autoři dále sledovali adsorpci benzonitrilu na biouhel, a ukázalo se, že ta snižuje jeho 

koncentraci ve vodné fázi [29]. Zde je nezbytné dodat, že se jedná o krátkodobé laboratorní 

experimenty [29]. Využitím v zemědělství na různých typech půd může dojít k negativnímu 

ovlivnění vlastností biouhlu z důvodu stárnutí, mikrobiální degradace, oxidace a jiné [15].  

Tab. 1-2 Přehled vybraných aplikací biouhlu, jejich účel, výhody a nevýhody [10].  

Aplikace Účel Výhody Nevýhody 

Sorbent 

polutantů 

Adsorpce 

organických polutantů 

a těžkých kovů 

z vody, půdy 

Nízká cena, 

udržitelný zdroj 

Nejistá efektivita 

odstraňování 

organických a 

anorganických 

kontaminantů  

Přídavek do 

půd 

Zlepšení kvality 

půd, sekvestrace 

uhlíku 

Nízké náklady, zádrž 

vody a nutrientů, 

snížení emise 

skleníkových plynů, 

snížení spotřeby 

hnojiva 

Možnost výskytu 

toxických PAHs 

Katalyzátor Produkce bionafty 

Možnost 

několikanásobného 

použití, nízké náklady 

Ve srovnání 

s komerčním 

katalyzátorem – nižší 

účinnost a odolnost  

 

1.4 Produkce biouhlu 
Mezi nejběžnější metody produkce biouhlu v pevném stavu se řadí pyrolýza a zplyňování 

biomasy [10]. Biouhel se může získat i v méně pevné formě procesem hydrotermální 

karbonizace biomasy [10].  

1.4.1 Konvenční pyrolýza 

Konvenční pyrolýza se využívá jako jedna z nejběžnějších metod pro produkci biouhlu [10]. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu teoretické části této práce, dochází při tomto procesu k tepelnému 

rozkladu biomasy za absence kyslíku [14]. Produktem této metody není pouze „pevná forma“ 

biouhlu, ale taktéž tekutý bio-olej8 a plynný syngas9 [14]. 

Konvenční pyrolýza se dělí na pomalou, rychlou a bleskovou na základě rozdílné rychlosti 

ohřevu, maximální teplotě a době trvání procesu: 

1. Pomalá pyrolýza nebo také konvenční karbonizace využívá pomalé rychlosti ohřevu, 

poměrně nízké teploty (300–600 °C) a dobu trvání v rozmezí hodin až dnů [5],[14]. Ze 

                                                 
8 Bio-olej je tmavá hnědá, volně tekoucí tekutina obsahující sloučeniny s vysokým obsahem kyslíku. 
9 Syngas – směs plynů (oxid uhelnatý, uhličitý, methan, voda a vodík).  
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tří výše zmíněných dělení má právě pomalá pyrolýza nejvyšší výtěžnost pevného 

biouhlu (20–40 %), ale taktéž se vyvíjí i výše zmíněné kapalné a plynné frakce [5],[14]. 

2. Rychlá pyrolýza probíhá za vyšší rychlosti ohřevu (ca 200 K/min) a relativně krátké 

době procesu (méně než 2 s) [31]. Rozmezí teplot se obvykle pohybuje mezi  

500–550 °C [31]. Na rozdíl od pomalé pyrolýzy, produkuje rychlá pyrolýza více 

bio-oleje (až 75%), kdežto výtěžnost biouhlu nabývá nižších hodnot (ca 10–15%) 

a plynný syngas je obsažen v rozmezí 13–25 % [5],[13]. 

3. Blesková pyrolýza využívá, stejně jako rychlá pyrolýza, krátký čas procesu (několik 

sekund), tedy i rychlost ohřevu je velmi vysoká [5],[17]. Teplota dosahuje hodnot 

v rozmezí 400–950 °C [5],[17]. Využívá se především k produkci kapalného bio-oleje, 

výtěžnost biouhlu a syngas plynu je v tomto případě zanedbatelná [5],[17]. 

Platí, že čím je teplota vyšší, tím se hodnota výtěžku biouhlu snižuje [5]. Taktéž krátká doba 

procesu může způsobit neúplnou karbonizaci [5]. 

1.4.2 Zplyňování 

Zplyňování biomasy představuje komplexní metodu více kroků – sušení, pyrolýza a samotné 

zplyňování (oxidace, redukce) [5],[30]. Tyto kroky můžou probíhat buď postupně v případě 

sesuvných generátorů, nebo všechny najednou ve fluidních generátorech [5],[30].  

Samotný proces zplyňování se liší od pyrolýzy přítomností oxidačního činidla (kyslík, 

vzduch, pára nebo jejich kombinace) a průběhem za vysokých teplot (nad 700 °C) [10]. Tento 

proces produkuje převážně směs plynů – syngas, v menší míře pak oleje a biouhel [10]. Výtěžky 

pevného biouhlu činí pouze 5-10 % z důvodu vysoké teploty a přítomnosti oxidačního činidla 

[31]. 

 

Obr. 1.4 Schéma jednotlivých kroků zplyňování u sesuvného generátoru [32].  

Zplyňování se může dělit na autotermní (přímé) či alotermní (nepřímé) [30]. Přímé 

zplyňování získává teplo pro první tři kroky zplyňování hořením části paliva, kdežto nepřímé 

zplyňování odebírá teplo z okolí reaktoru [30]. 

1.4.3 Hydrotermální karbonizace 

Jedná se o proces probíhající ve vodném prostředí při zvyšující se teplotě v rozmezí ca 

160–800 °C [10]. Při překročení teploty varu vody musí dojít i ke zvýšení tlaku, který udržuje 
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vodu v její kapalné formě [10]. Výhodou této metody je, že materiál není nutné před termickou 

transformací sušit [10]. 

Hydrotermální karbonizace (dále jen HTC) se dělí na vysokoteplotní HTC (rozmezí 

300–800 °C) a nízkoteplotní HTC (pod 300 °C) [10]. Produkty vysokoteplotní HTC představují 

především plyny (např. vodík a metan), kdežto nízkoteplotní produkuje nejvíce právě biouhel 

a to s vysokou výtěžností 30–60 % [10]. 

1.4.1 Mikrovlnná pyrolýza 

Mikrovlnná pyrolýza (dále jen MWP) se řadí mezi poměrně nové pyrolyzní metody, avšak 

jejího potenciálu se začíná stále více využívat [33]. 

Princip mikrovlnného ohřevu se poněkud liší od konvenční pyrolýzy (dále jen CP) [34]. 

U CP dochází nejprve ke změně energie na teplo a až poté dochází k přenosu tepla z povrchu 

směrem dovnitř reakčního materiálu [34]. To znamená, že teplota vnější části vzorku nabývá 

vyšších teplot než jeho centrum, a tedy vzniklé těkavé látky v tomto centru jsou nuceny projít 

skrze prostor o vyšší teplotě, kde může docházet k neočekávaným sekundárním reakcím [26]. 

U MWP proniká mikrovlnné záření do vzorku, kde se elektromagnetická energie mikrovln 

transformuje na teplo [34]. To se hromadí uvnitř reakčního materiálu a dále přenáší směrem 

k vnějšímu povrchu [34],[35]. Vzniklé těkavé látky uvnitř materiálu dále postupují částí o nižší 

teplotě a tím může být zamezeno nechtěným sekundárním reakcím [26]. Tento jev dokazuje 

nižší teplota vnější části vzorku oproti vnitřní části [29]. 

Při ohřevu mikrovlnným záření záleží na povaze materiálu, který má být zahříván [36]. 

Obecně se materiály v souvislosti s elektromagnetickou energií dělí na vodiče, absorbéry 

a izolátory [36]. Právě materiály absorbující mikrovlnné záření se nazývají dielektrické [36]. 

Dielektrika se vyznačují malou vodivostí, tzn. že při působení vnějšího elektrického pole 

dochází uvnitř materiálu jen k malému přenosu náboje [36]. Pokud vzorek obsahuje výše 

zmíněné dielektrické molekuly (např. polární vodu), dochází působením mikrovlnného záření 

k absorpci elektromagnetické energie těmito molekulami a tím i jejich rotaci [37],[38]. Vlivem 

tohoto nárůstu vnitřní energie následuje prudký vzrůst teploty materiálu a vnitřní štěpení [39]. 

Pro vylepšení samotného procesu a zvýšení rychlosti a účinnosti MWP se přidává ke 

vstupnímu materiálu různá aditiva, která plní činnost absorbentů mikrovlnného záření, ale 

projevit se mohou i jako katalyzátory [39]. V dnešní době se využívá např. aktivní uhlí či 

zeolit10 [34],[37]. 

Právě zeolit, někdy označován jako „molekulární síto“, získává díky své homogenní 

pórovitosti v krystalické nanostruktuře schopnost selektivně interagovat se specifickými 

molekulami [37]. Ty poté mohou projít spletitou strukturou a interagovat s reaktivními centry 

zeolitu [37]. Obecně přidané katalyzátory mohou dále zvýšit výtěžek specifických sloučenin 

v bio-oleji, syngasu či biouhlu při různě zvolených podmínkách [39]. 

Před samotnou MWP musí být reakční materiál upraven do vhodné podoby pro zvýšení 

účinnosti mikrovlnného záření [37]. Nejprve dochází k vysušení materiálu na určenou vlhkost, 

rozdrcení na požadovanou velikost částic a ve většině případu smíchání s aditivem [37]. 

Nakonec dochází ke stlačení do vhodné formy (peletky) o určité velikosti [37]. 

                                                 
10 Zeolit – krystalický hydratovaný alumosilikát alkalických kovů a kovů alkalických zemin mající 

mikroporézní strukturu. 



 

20 

Jako generátor mikrovln se využívají bezúdržbové magnetrony s dlouhou životností (kolem 

10 000 hodin) [37]. U MWP není zdroj mikrovln v přímém kontaktu s ohřívaným materiálem, 

což je výhodné, jelikož při samotném ohřevu u zdroje nedochází k jakémukoliv mechanickému 

opotřebení [38]. 

Samotný proces pyrolýzy probíhá v konverzním reaktoru [37]. Prostředí konvertoru vyplňuje 

inertní atmosféra (dusík či oxid uhličitý) a upravený materiál ve formě peletek je vystaven 

pulznímu mikrovlnnému záření [37]. Produkty MWP jsou stejně jako u konvenční pyrolýzy 

pevný biouhel, kapalný bioolej a plynný syngas [40]. 

Výtěžnost a kvalita produktu MWP závisí na mnoha parametrech: 

− typ reakčního materiálu,  

− vlhkost materiálu,  

− výkon či typ mikrovlnného reaktoru,  

− množství katalyzátoru,  

− nosný plyn [33]. 

Mezi výhody MWP v kontrastu s CP patří vyšší rychlost ohřevu, lepší řízení procesu, úspora 

energie a selektivitu, což zefektivňuje proces ohřívání [36],[37],[38]. Výhody a nevýhody 

mikrovlnné pyrolýzy a její srovnání s konvenční pyrolýzou jsou shrnuty v tab. 1-3. 

Tab. 1-3 Shrnutí výhod a nevýhod mikrovlnné pyrolýzy a její srovnání s konvenční 

pyrolýzou [26],[38],[39].  

Konvenční pyrolýza Mikrovlnná pyrolýza 

Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody 

Jednoduchý návrh 

a operace s 

přístrojem 

Produkty nižší 

kvality 

Rovnoměrný 

ohřev celého objemu  

Nutnost absorbérů 

mikrovln ve vzorku 

Ověřená 

technologie 

Větší spotřeba 

energie  

Vyšší rychlost 

ohřevu 

Relativně obtížné 

měření teploty 

Široká škála 

velikostí přístroje 
 

Produkty vysoké 

kvality 

Omezení na dostupné 

technologie MWP 

Rozmanitost 

vstup. materiálů a 

produktů 

 Úspora energie  

  Selektivita ohřevu  

  

Bezkontaktní 

ohřev zdroje a 

materiálu 

 

  
Bez tepelné 

setrvačnosti 
 

  
Nižší nároky na 

předúpravu  
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Tab. 1-4 Přehled parametrů pro jednotlivé produkce biouhlu.11 

Metoda 
Rozmezí teplot 

[°C] 
Doba procesu 

Výtěžek biouhlu 

[%] 

Pomalá pyrolýza 300–600 hodiny až dny 20–40 

Rychlá pyrolýza 500–550 méně než 2 s 10–15 

Blesková pyrolýza 400–950 několik sekund zanedbatelný 

Zplyňování nad 700 N/A12 5–10 

Hydrotermální 

karbonizace 
160–800 N/A 30–60 

Mikrovlnná pyrolýza N/A N/A N/A 

 

1.5 Diferenční kompenzační kalorimetrie 
Název této termoanalytické metody pochází z angl. Differential scanning calorimetry. (dále jen 

DSC) [41]. Za vznik DSC se zasloužili Emmett S. Watson a Michael J. O’Neill v roce 1966, 

kdy jim byl patentován tzv. diferenční mikrokalorimetr [42]. 

1.5.1 Princip metody 

Kalorimetrie obecně se zabývá teplem dodaným zkoumanému materiálu nebo jím uvolněným 

při chemické či fyzikální změně, jejíž příčinou se mění vnitřní energie materiálu [44]. Za 

podmínek konstantního tlaku lze teplo uvolněné či spotřebované při těchto přeměnách nazvat 

entalpií, resp. změnou entalpie mezi dvěma stavy: 

 Δℎ1–2 = ∫ 𝑐𝑝(𝑇) · d𝑇
𝑇2

𝑇1

 , (1.2) 

Δh … změna měrné entalpie [J·kg-1] 

cp. ... měrná tepelná kapacita [J·kg-1·K-1] 

T … teplota [K] [44]. 

 

Princip spočívá v měření rozdílu teploty mezi referencí a měřeným vzorkem za nejčastěji 

lineární rychlosti růstu či snižování teploty [44]. Právě rozdíl teploty indikuje proces uvolnění 

či spotřeby tepla ve vzorku [43]. 

Pokud ve vzorku dochází např. ke změně skupenství, musí se teplo spotřebovat nebo uvolnit 

na úkor této přeměny, což způsobí teplotní rozdíl vůči referenci (ve většině případu se jedná 

o prázdnou pánvičku) [45]. Zda se teplo uvolňuje nebo naopak spotřebovává záleží na tom, 

jestli se jedná o proces exotermický či endotermický [45]. 

Jako příklad lze uvést jevy jako skelný přechod, vypařování, tání, kdy dochází ke spotřebě 

tepla, tedy nárůstu entalpie vzorku na úkor okolí – jedná se o endotermický děj [44][45]. Proto 

musí dojít k jisté kompenzaci, tzn. musí se zvýšit tepelný tok vzorkem, aby byla zachována 

stejná rychlost ohřevu vzorku a reference, kde k této přeměně nedošlo [45]. Naopak mezi 

exotermické procesy patří kondenzace, krystalizace, rozklad, u kterých se teplo uvolňuje, 

                                                 
11 Zdroje k jednotlivým parametrům lze nalézt v textu. 
12 Není k dispozici – z angl. Not Available. 
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hodnota entalpie klesá, a tudíž je nižší potřeba tepelného toku ke zvýšení teploty vzorku 

[44],[45]. 

Výstupem měření je DSC záznam, kde se vynáší tepelný tok (vztažený na jednotku 

hmotnosti) jako funkce času či teploty, kde každý pík (lokální extrém) představuje chemický či 

fyzikální proces [46]. Z DSC záznamu, resp. obr. 1.5 plyne, že zmíněná entalpie mezi referencí 

a vzorkem se měří kalorimetrem pomocí odchylky tepelného toku �̇� od tzv. základní čáry [44]. 

Pojem základní čára lze vysvětlit jako část křivky DSC záznamu, kde nedochází k žádné 

chemické či fyzikální reakci, tudíž má dodané, resp. uvolněné latentní teplo nulovou hodnotu 

(tepelný tok je více méně konstantní) [44]. 

 

 

Obr. 1.5 Ukázka DSC záznamu (závislost hmotnostního tepelného toku na teplotě/čase) 

znázorňující možné fyzikální či chemické přeměny – krystalizace, chemická reakce, sklený 

přechod, tání, vypařování, degradace. Převzato z [44] a upraveno. 

Veličina měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku se definuje jako množství tepla 

potřebné k ohřátí 1 kg látky o 1 K za konstantního tlaku a přímo úměrná tepelnému toku �̇� [44]. 

Ten představuje množství uvolněného, resp. spotřebovaného tepla za jednotku času a hmoty. 

Jako konstanta úměry se uvádí rychlost ohřevu v: 

 
�̇�

𝑚
= 𝑣 · 𝑐𝑝 , (1.3) 

�̇� … tepelný tok [W] 

m… hmotnost [kg] 

v … rychlost ohřevu [K·s-1] 

cp ... měrná tepelná kapacita [J·kg-1·K-1] [44].  

 

1.5.2 Základní dělení DSC 

a) DSC s tepelným tokem (angl. heat–flux DSC) je nejpoužívanějším základním typem 

DSC [47],[48]. Představuje jej uzavřená pánvička se vzorkem a prázdná pánvička sloužící jako 

reference, které jsou umístěny na topném tělese v peci [47],[48]. Přitom dochází 

krystalizace 

chemická reakce 

 

degradace 
  

tání 
vypařování 
  

skelný přechod 

  

základní 

čára 
  

Teplota/Čas 
  

ex
o
 

  

en
d
o
 

  

T
ep

el
n

ý
 t

o
k
 

  



 

23 

ke společnému, nejčastěji lineárnímu ohřevu či chlazení reference a pánvičky se vzorkem při 

zvoleném teplotním programu [44],[47]. 

Pokud nedochází k fyzikální či chemické přeměně ve vzorku, zůstává rozdíl v tepelném toku 

mezi referencí a vzorkem konstantní, totéž platí i pro teplotu [44]. Příčinou fyzikálních dějů ve 

vzorku dochází v určitém okamžiku k tomu, že se teplota reference a vzorku liší [46]. Tato 

diference je zaznamenána plošnými termočlánky a výsledný tepelný tok při dané fyzikální 

přeměně je vyjádřen analogií Ohmova zákona: 

 𝑞 =
∆𝑇

𝑅
 , (1.4) 

kde: 

q … hmotnostní tepelný tok [W·kg-1], 

∆𝑇 … rozdíl teplot mezi referencí a vzorkem [K] 

R … tepelný odpor termoelektrického disku [K·kg·W-1] [46].  

 

Jako příklad lze uvést tání ledu, kdy teplota vzorku, resp. ledu zůstává po určitou dobu na 

0 °C navzdory předdefinovanému teplotnímu programu [44]. K této situaci dochází kvůli 

dodání dostatečného tepla, aby led roztál [44]. Proto dochází k rozdílu teploty a tepelného toku 

u vzorku a reference, u které růst teploty probíhá podle programu [44].  

Mezi výhody DSC s tepelným tokem patří jednoduché ovládání, relativní robustnost 

a stabilní základní čára [44].  

 

Obr. 1.6 Schéma zobrazující měrnou celu DSC s tepelným tokem – umístění vzorku a 

reference ve jedné peci se společným zdrojem ohřevu. Převzato z [49] a upraveno. 

b) U DSC s kompenzací výkonu (z angl.  power–compensated) jsou reference a pánvička 

se vzorkem umístěny v oddělených pecích [47]. Ohřev taktéž probíhá samostatně avšak vzorek 

i reference jsou udržovány při jednotné teplotě a měří se rozdíl tepelného výkonu potřebného 

k udržení zmíněné teploty [47].  

Pokud tedy nastane teplotní rozdíl mezi první a druhou pecí příčinou endotermické nebo 

exotermické reakce ve vzorku, dochází k přidání či odebrání výkonu (energie) z pece, kde se 

nachází pánvička se vzorkem [44]. Tím se kompenzuje změna energie při určité přeměně ve 

vzorku [44]. Ideální stav po dobu měření je nulový teplotní rozdíl mezi referencí a vzorkem 

Vzorek Reference 

Společný zdroj ohřevu 
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[44]. Rozdíl mezi tepelným výkonem pecí se vzorkem a referencí odpovídá změně tepelného 

toku mezi těmito body [44]. 

 

Obr. 1.7 Schéma zobrazující měrnou celu DSC s kompenzací výkonu – umístění vzorku a 

reference v oddělených pecích se individuálním zdrojem ohřevu. Převzato z [49] a upraveno. 

1.5.3 Postup a faktory ovlivňující měření 

Před samotným měřením se typicky provádí tyto jednotlivé kroky: 

− příprava vzorku k měření, 

− odvážení množství vzorku do pánvičky a její uzavření víčkem, 

− umístění pánvičky se vzorkem a referenci (obvykle prázdná pánvička) do měrné cely, 

− nastavení průtoku nosného plynu, 

− definování teplotního programu dle vlastní preference, 

− samotné měření a vyhodnocení DSC záznamu [44]. 

Příklady faktorů ovlivňující průběh měření: 

− Odběr a příprava vzorku stejně jako u jiných metod používajících se v chemii patří mezi 

rozhodující kroky pro samotné měření [44]. Je známo, že při odběru vzorku a jeho 

manipulaci dochází k největšímu procentu chyb, které ovlivňují průběh a výsledky 

měření [44]. Proto je nutno vzorek správně odebrat vzhledem k dané problematice 

a náležitě uskladnit [44]. 

− Materiál a tvar pánviček lze naleznout v různých variantách [44]. Materiál pánviček by 

měl být inertní vůči vzorku a bod tání by měl být dostatečně vysoký [44]. Nejčastěji se 

využívají hliníkové pánvičky s víčkem [44]. Prázdné pánvičky hermeticky uzavřeny 

víčkem se mohou zpravidla uplatnit při měření jako reference [44].  

− Výběr nosného plynu je také důležitým faktorem pro měření s metodou DSC [44]. Je 

nutné vyvarovat se reakcím (např. oxidaci) mezi vzorkem a okolním prostředím [44]. 

Měření musí probíhat v atmosféře vysoce čistého (99.999%) inertního plynu [44]. 

Využívá se např. dusík, helium či argon. Nejčastěji se používá dusík hlavně kvůli jeho 

nižší ceně [44]. 

− Teplotní program měření se volí individuálně pro jednotlivé materiály na základě jejich 

vlastností [44].   

Individuální zdroje ohřevu 

Senzory 

Vzorek Reference 
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2 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jak plyne z předchozích kapitol, biouhel představuje zajímavý materiál pro zlepšení kvality 

půdy či stabilizaci organické hmoty. Často se uvádí i jeho schopnost pomáhat půdám zadržovat 

vodu, přičemž je zajímavé, že biouhel je poměrně hydrofobní materiál. Přesto se mechanismem 

zádrže vody v biouhlu zabývá pouze několik prací. 

Cílem této práce je přispět k pochopení interakce mezi biouhlem a vodou za různých 

podmínek – přídavku vody v poměru hmotnosti sušiny a vystavení biouhlu různé relativní 

vlhkosti vzduchu. Jedná se o modelové situace představující chování biouhlu v aridních 

oblastech, kde je voda přijímána hlavně z relativní vlhkosti vzduchu a v oblasti častějších 

srážek, kde je možnost nasycení pórů biouhlu. 

Na biouhel připraveným mikrovlnným ohřevem kalu lze aplikovat dříve vyvinuté techniky 

DSC [51],[57],[58]. První experiment – tání ledu v biouhlu je aplikován ke stanovení 

nemrznoucí vody, kde předešlé práce naznačují její souvislost s objemem mikropórů. Dále se 

experiment využívá ke stanovení entalpie tání mrznoucí vody v biouhlu, která poukazuje na to, 

jak je ovlivněna struktura ledu biouhlem. 

Pokud by biouhel měl efektivně fungovat v půdě, tedy zadržovat a uvolňovat vodu 

s nutrienty, je nutné, aby bylo objasněno jak silně a jakým způsobem se v něm váže voda. Tuto 

vlastnost je možno zjistit druhým experimentem, a to vypařováním/desorpcí vody z biouhlu 

a následného stanovení výparné entalpie vody, kterou je možno kvantifikovat sílu interakce 

mezi vodou a biouhlem. 

Dalším cílem je porovnat chování biouhlu, který byl před experimenty promýván několik dní 

v destilované vodě s biouhlem, který tento krok nepodstoupil. Účelem bylo odstranění ve vodě 

rozpustných solí a organických látek a jejich případný transport do mikropórů, jak bylo 

naznačeno v práci [21]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité přístroje, pomůcky a chemikálie 

3.1.1 Zařízení související s diferenční kompenzační kalorimetrií 

− Diferenční kompenzační kalorimetr s automatickým dávkovačem a chladícím 

systémem (RCS90), Discovery DSC 2500 (TA Instruments, USA) 

− Tzero® DSC lis pro hermetické uzavření Tzero® pánviček s víčkem (TA Instruments, 

USA) 

− Hliníkové pánvičky a víčka Tzero® (TA Instruments, USA) 

3.1.2 Ostatní přístroje a pomůcky 

− Analytické váhy (Denver Instrument, Germany) 

− Běžné laboratorní vybavení 

3.1.3 Chemikálie 

− Chlorid sodný p. a. (PENTA s.r.o., Chrudim) 

− Uhličitan draselný p. a. (Lachema, n. p. Brno) 

− Dusičnan draselná čistý (Lachema, n. p. Brno) 

− Dusičnan amonný (Lachema, n. p. Brno) 

− Hydroxid sodný (ONEX CHEMIE s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm) 

3.2 Vzorky biouhlu 
Vzorky biouhlu ve formě peletek byly poskytnuty výzkumným centrem AdMaS (Advanced 

Materials, Structure and Technologies), kde byl zkoumaný biouhel vyprodukován pomocí 

mikrovlnného ohřevu. 

Jako prekurzor pro výrobu biouhlu byl použit kal získaný z čistírny odpadních vod (zkr. 

ČOV) v Brně-Modřicích. ČOV Modřice představuje dvoustupňovou čistírnu s anaerobní 

stabilizací kalu13 a lopatkovou sušárnou typu NARA14 [50]. V ní se kal suší při 100 °C ca 

3 hodiny, po nichž vysušený kal obsahuje 90–92 % sušiny [50].  

Vysušený kal prochází před samotnou MWP několika úpravami jako směšování s různými 

přísadami v daném poměru a lisování do tvaru pelet o průměru 6 mm.  

− zeolit (0,5 hmot. %) sloužící jako katalyzátor a sekundárně jako adsorbent 

mikrovlnného záření, 

− dřevěné piliny (30–40 hmot. %) k přiblížení mikrovlnného procesu depolymerizaci 

lignocelulózní biomasy. 

                                                 
13 Anaerobní stabilizace kalu – přeměna rozložitelných organických látek na bioplyn, probíhá ve vyhnívacích 

nádržích (22 dní, 35 °C) [50].  
14 Lopatková sušárna typu NARA pracuje na principu nepřímého ohřevu kalu horkým olejem (180–210 °C) 

[50].  
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3.3 Pracovní postup 

3.3.1 Předúprava vzorku biouhlu 

Samotnému měření DSC technikou předchází předúprava vzorku biouhlu. Jelikož biouhel byl 

původně ve formě peletek, bylo nejprve provedeno rozmělnění v třecí misce. Jako další krok 

následovalo přečištění a odstranění případných rozpustných látek, tedy rozmělněný biouhel byl 

smíchán s destilovanou vodou v kádince, kde měl být dekantován. Jelikož vzorek byl relativně 

hydrofobní a dekantace nemohla být tím pádem provedena, byla směs 2x přefitrována přes 

Büchnerovu nálevku filtrací za sníženého tlaku. Získaný filtrační koláč byl promyt destilovanou 

vodou, přenesen na Petriho misku a usušen v sušárně při teplotě 110 °C. 

Z důvodu zmíněného hydrofobního chování biouhlu, byl další vzorek biouhlu před filtrací 

smíchán s destilovanou vodou jako předchozí vzorek, ale následně byl promícháván 

magnetickým míchadlem po dobu čtyř dnů. Tímto krokem se předpokládalo, že intenzivní 

míchaní napomůže lepšímu smáčení za účelem dekantace. Tento nápravný krok však nebyl 

úspěšný, proto se s vzorkem dále zacházelo obvyklým způsobem. 

Dále lze měření rozdělit do dvou částí, a to metodu adsorpce relativní vlhkosti a metodu 

přídavku vody.  

3.3.2 Metoda adsorpce vody při různé relativní vlhkosti 

Pro tuto metodu byl využit vzorek biouhlu, který byl promícháván magnetickým míchadlem. 

Ten byl po sušení a ochlazení uskladněn v pěti exsikátorech o různých relativních vlhkostech 

vzduchu: 43 %, 62 %, 75 % a 92 %, 25 %. Pro první čtyři relativní vlhkosti bylo těchto 

podmínek bylo dosaženo pomocí přesycených roztoků (kádinka 10 ml) uhličitanu draselného 

(K2CO3), dusičnanu amonného (NH4NO3), chloridu sodného (NaCl) a dusičnanu draselného 

(KNO3) – v pořadí stejném jako výše uvedené vlhkosti. Také bylo malé množství jednotlivých 

látek rozprostřeno na dně exsikátoru. Pro poslední zmiňovanou relativní vlhkost, tedy 25 %, 

byl hydroxid sodný (NaOH) pouze rozprostřen na dně exsikátoru. Vzorky byly v těchto 

exsikátorech uloženy po dobu 2 týdnů. 

Dalším krokem bylo navážení malého množství biouhlu (3,5–8 mg viz tab. 3-1) do 

hliníkových Tzero® pánviček (5 pánviček pro každý exsikátor s danou relativní vlhkostí 

vzduchu). Všechny byly následně hermeticky uzavřeny víčkem pomocí lisu a přeneseny do 

podavače vzorků DSC přístroje. 

Tab. 3-1 Průměrná hmotnost sušiny a adsorbované vody při uvedených relativních 

vlhkostech vzduchu. 

relativní vlhkost vzduchu [–] Ø msuš [mg] Ø mvoda [mg] 

0,25 4,46 0,20 

0,43 5,46 0,29 

0,62 5,93 0,41 

0,75 5,32 0,45 

0,92 5,89 0,59 

 

Dále následovalo samotné měření pomocí diferenčního kompenzačního kalorimetru. Jako 

nosný plyn byl pro všechna měření použit dusík 5.0 s průtokem 50 ml·min-1 v měrné cele. Jako 

reference se zde využila prázdná hliníková Tzero® pánvička, hermeticky uzavřená. Teplotní 
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program obsahoval chlazení z 30 °C na –50 °C s rychlostí 10 °C·min-1 a následný ohřev na 

110 °C s rychlostí 5 °C·min-1.Tímto byl ukončen první cyklus měření zaměřený na tání ledu.  

Druhý experiment byl zaměřen na stanovení desorpční/výparné entalpie vody v biouhlu. 

Entalpie byla stanovena následovně: chlazení z 30 °C na –50 °C s rychlostí 10 °C·min-1 

a následným ohřevem na 200 °C rychlostí 10 °C·min-1. Aby mohlo docházet k odpaření, muselo 

být každé víčko pánvičky propíchnuto pomocí špendlíku a pánvička vložena manuálně do pícky 

DSC bezprostředně před spuštěním měření. Ihned po skončení experimentu byla pánvička 

zvážena na analytických váhách, kvůli zjištění hmotnosti odpařené vody.  

3.3.3 Metoda přídavku vody 

Vzorky pro metodu přídavku vody byly po sušení a ochlazení naváženy do pěti hliníkových 

Tzero® pánviček (množství biouhlu v rozmezí 3,7–4,68 mg viz tab. 3-2). Z naváženého 

množství vzorku bylo následně vypočteno množství destilované vody, která se do pánvičky 

poté přidala pomocí mikropipety v daném poměru k hmotnosti suchého biouhlu, tj. hmotnost 

vody na hmotnost sušiny. Byly použity následující hodnoty uvedeného poměru: 0,15; 0,35; 0,5; 

0,9 a 1,04. Bezprostředně po přidání vody byla pánvička vždy hermeticky uzavřena. Další 

postup, režim ohřevů a chlazení se shoduje s předcházející metodou adsorpce relativní vlhkosti. 

Toto měření bylo provedeno znovu u vzorku, který byl promícháván magnetickým 

míchadlem (viz 3.3.1). Hmotnosti vody na hmotnost sušiny byly použity v poměru: 0,18; 0,42; 

0,58; 0,77; 1,01 (množství biouhlu v rozmezí 2,67–4,93 mg viz tab. 3-3). 

Pro rozlišení těchto dvou sérií měření budou jednotlivé veličiny uvedené v tabulkách 

a grafech rozlišeny horním indexem n (nevypraný) pro vzorek pouze přefiltrovaný (pánvička  

1–5) a indexem v (vypraný) pro promíchaný magnetickým míchadlem (pánvička 6–10). 

Tab. 3-2 Vzorky biouhlun – hmotnost sušiny a přidané vody v různém poměru. 

Pánvička msuš
n [mg] mvoda

n [mg] 

1 3,82 0,57 

2 3,70 1,31 

3 4,69 2,34 

4 3,92 3,57 

5 3,86 4,00 

 

Tab. 3-3 Vzorky biouhluv – hmotnost sušiny a přidané vody v různém poměru. 

pánvička msuš
v [mg] mvoda

v
 [mg] 

6 3,38 0,61 

7 4,93 2,07 

8 2,94 1,71 

9 2,67 2,06 

10 3,34 3,37 
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3.3.4 Kontaktní úhel vody na povrchu biouhlu 

Kontaktní úhel vody na povrchu biouhlu pro zjištění hydrofobicity-hydrofility biouhlu byl 

měřen na Univerzitě Koblenz–Landau v Německu, a to následujícím postupem: 

Tenká vrstva vzorku biouhlu byla rovnoměrně nanesena na oboustrannou lepící pásku 

připevněnou k mikroskopickému sklíčku. Tři kapky vody (100 µl) byly nakapány na povrch 

nanesené vrstvy biouhlu. Po uplynutí jedné minuty byl pořízen digitální snímek (Canon A300). 

Kontaktní úhel byl vyhodnocen jako úhel, který svírá tečna k povrchu kapky, která vede v bodě 

styku kapky a rozhraním (viz obr. 3.1) 

 

Obr. 3.1 Ukázka vyhodnocení kontaktního úhlu biouhlu [60]. 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Hydrofobicita, hydrofilita biouhlu 
Hodnoty kontaktního úhlu vody na použitém biouhlu jsou uvedeny v tab. 4-1 . Výsledky 

ukazují na přítomnost hydrofobních, ale hydrofilnějších částí. Jelikož byl biouhel připraven 

nízkoteplotní pyrolýzou, mohou se v biouhlu kromě zuhelnatělých částí vyskytovat i zbytky 

hydrofilních funkčních skupin látek, které se při pyrolýze nerozložily. Dále jsou v biouhlu také 

minerální částice, pocházející z kalů a procesů z čističky odpadních vod. V případě biouhlu se 

tedy jedná o heterogenní systém, proto se dané hodnoty kontaktního úhlu od sebe liší. Průměrná 

hodnota kontaktního úhlu 75,2±7,7° naznačuje materiál na pomezí hydrofilního/hydrofobního 

charakteru. 

Tab. 4-1 Přehled změřených kontaktních úhlů, jejich průměrná hodnota a směrodatná 

odchylka. 

Měření Kontaktní úhel [°] SD [°] 

1 81,9 – 

2 66,7 – 

3 76,9 – 

průměr 75,2 7,7 



 

30 

 

4.2 Stanovení nemrznoucí vody a entalpie tání mrznoucí vody v biouhlu 
Tato část popisuje skupenskou změnu tání ledu v biouhlu pro obě metody popsané v kap. 3.3.2 

a kap. 3.3.3. Dále se zaměřuje na stanovení nemrznoucí vody a entalpie tání mrznoucí vody 

v biouhlu. 

Před diskuzí výsledků je vhodné vymezit související pojmy, a to rozdělení vody v biouhlu. 

Tu lze rozdělit na:  

a) Vázanou mrznoucí – voda ovlivněná porézní strukturou biouhlu, kdy její teplota 

i entalpie tání je nižší než u čisté vody. Je vázána v mezopórech [51],[52],[53]. 

b) Volnou, resp. bulkovou – voda, která není ovlivněna strukturou biouhlu, nachází se 

obvykle ve velkých pórech (makropóry) nebo v okolí biouhlu. Bod tání se blíží čisté 

vodě, tedy ca 0 °C [51],[57]. 

c) Nemrznoucí – voda, která nevykazuje tání ani krystalizaci za podmínek jejího ohřevu 

a ochlazení, a tedy není měřitelná technikou DSC. Jedná se o vodu pevně vázanou na 

povrchu biouhlu pomocí elektrostatických interakcí a v mikropórech, kde vlivem 

vyššího tlaku voda kondenzuje a nezamrzá [51],[57],[53]. 

 

Obr. 4.1 Ilustrační schéma popisující jednotlivé rozdělení vody v biouhlu – volná, vázaná 

mrznoucí a nemrznoucí voda. 

4.2.1 Popis DSC záznamů – tání ledu v biouhlu 

DSC záznam na obr. 4.2 zobrazuje endotermický pík tání ledu v biouhlu po přídavku vody 

v poměru hmotnost vody na hmotnost biouhlu 0,15. Jedná se o závislost tepelného toku 

(vztaženého na celkovou hmotnost vzorku) na teplotě.  

Výše zmíněný záznam ukazuje, že za daných podmínek byly v biouhlu frakce vody, které 

zamrzají a poté tají, tj.: 

a) voda vázaná v mezopórech (rozmezí teplot  -20–0 °C), 

b) volná voda (teplota tání  0 °C) [57]. 

Totéž platí i pro ostatní DSC záznamy tání ledu po přídavku vody. Také je možno na 

zmiňovaném obrázku vidět grafickou reprezentaci integrálního stanovení entalpie tání ledu, 

Volná voda Tt  0 °C; Ht = 334 mJ·mg-1 

Vázaná mrznoucí voda Tt < 0 °C; Ht < 334 mJ·mg-1 

Nemrznoucí voda Ht = 0 mJ·mg-1 
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jejíž hodnota v tomto případě činí 0,04889 J. Získané hodnoty entalpie tání ledu budou 

zpracovány dále. 

 

Obr. 4.2 Ukázka DSC záznamu tání ledu ve vzorku biouhlu po přídavku vody v poměru 0,15 

hmotnosti vody na sušinu a stanovení entalpie tání ledu v biouhlu. 

Pro představu, jak se mění pík pro různé hmotnostní poměry vody a biouhlu, jsou na obr. 4.3 

zobrazeny endotermické píky tání ledu ve vzorku biouhluv. Plocha jednotlivých píků se zvětšuje 

se zvyšujícím přídavkem vody. 
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Obr. 4.3 DSC záznamy endotermických píků tání ledu ve vzorcích biouhluv pro různé 

poměry hmotnosti vody a vzorku (hodnoty zobrazené na obrázku). 

Co se týká metody adsorpce vody při různé relativní vlhkosti, zde nebylo pozorováno tání 

ledu. Tato skupenská přeměna neproběhla u žádného vzorku této metody. Příčinou je tedy 

přítomnost pouze nemrznoucí vody v biouhlu. Voda se tedy mohla adsorbovat na povrchu 

biouhlu, kde byla pevně vázána, což omezuje její pohyblivost a možnost tvořit krystaly ledu, 

a tedy i jeho možné tání [51], [57]. Dále může být voda vázaná v mikropórech, kde není schopna 

krystalizovat z důvodu velmi malého průměru těchto pórů [58]. 

4.2.2 Vyhodnocení získaných entalpií tání ledu v biouhlu  

Při vyhodnocení získaných dat se vycházelo z úvah, které byly publikovány dříve 

[51],[57],[58]. 

Z výsledných záznamů DSC byly integrací stanoveny plochy píků pro tání ledu ve vzorku 

(viz obr. 4.2). Tyto plochy odpovídaly entalpiím pro výše uvedené skupenské změny vody 

(hodnoty v J). 

Obecně lze říct, že celkové dodané/odebrané teplo za konstantního tlaku závisí na změně 

měrných entalpií jednotlivých složek a jejich hmotnostech, pro náš případ: 

 𝑄 = Δℎ𝑣𝑜𝑑𝑎𝑚𝑣𝑜𝑑𝑎 + Δℎ𝑠𝑢š𝑚𝑠𝑢š , (4.1) 
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což lze upravit do směrnicového tvaru přímky (závislost měrného tepla na relativním 

hmotnostním zlomku vody): 

 
𝑄

𝑚𝑠𝑢š
= Δℎ𝑣𝑜𝑑𝑎 ∙

𝑚𝑣𝑜𝑑𝑎

𝑚𝑠𝑢š
+ Δℎ𝑠𝑢š , (4.2) 

kde: 

𝑄 … dodané/odebrané teplo při sledovaném ději [mJ], 

Δℎ𝑣𝑜𝑑𝑎 … změna měrné entalpie vody – pro skupenskou změnu (např. tání) odpovídá 

měrnému skupenskému teplu [mJ·mg-1], 

Δℎ𝑠𝑢š … změna měrné entalpie sušiny [mJ·mg-1], 

𝑚𝑣𝑜𝑑𝑎 … hmotnost vody [mg], 

𝑚𝑠𝑢š … hmotnost sušiny [mg].  

 

Při ději tání je uplatněno následující značení měrné entalpie15: 

 
𝑄

𝑚𝑠𝑢š
= ℎ𝑡 , (4.3) 

 

Z výše uvedeného plyne, že získané entalpie tání ledu byly normalizovány na hmotnost sušiny, 

tzv. měrné entalpie tání (hodnoty uvedeny v tab. 4-2 a tab. 4-3).  

Tab. 4-2 Charakteristika vzorků bicharun; hmotnostní poměr vody a sušiny (mvoda /msuš
n); 

entalpie tání (Ht
n); entalpie tání vztažena na hmotnost sušiny (ht

n). 

pánvička mvoda /msuš
n [–] Ht

n
 [mJ] ht

n [mJ·mg-1] 

1 0,15 48,9 12,8 

2 0,35 177,1 47,9 

3 0,50 418,0 89,1 

4 0,91 864,2 220,5 

5 1,04 974,5 252,5 

 

Tab. 4-3 Charakteristika vzorků bicharuv; hmotnostní poměr vody a sušiny (mvoda /msuš
v); 

entalpie tání (Ht
v); entalpie tání vztažena na hmotnost sušiny (ht

v). 

pánvička mvoda /msuš
v [–] Ht

v
 [mJ] ht

v [mJ·mg-1] 

6 0,18 74,7 22,1 

7 0,42 377,4 76,6 

8 0,58 402,6 136,9 

9 0,77 516,8 193,6 

10 1,01 878,0 262,9 

 

Na základě hodnot z tab. 4-2 a tab. 4-3 byly sestrojeny grafy závislosti měrné entalpie tání 

(značení dle rovnice (4.3)) na hmotnostním poměru vody a sušiny (obr. 4.4, obr. 4.5). Získané 

                                                 
15 Měrná entalpie ve smyslu celkového dodaného tepla vztaženého na jednotku hmotnosti sušiny. 
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body byly proloženy přímkou a výsledná rovnice regrese odpovídá formálně rovnici (4.2). 

Z toho plyne, že směrnice přímky (283±15 mJ·mg-1 pro obr. 4.4 a 297±11 mJ·mg-1 pro obr. 4.5) 

je rovna měrnému skupenskému teplu tání ledu v biouhlu – teplu, které přijme pevné těleso 

(led) zahřáté na teplotu tání, aby se změnilo na kapalinu téže teploty. Tabulkové hodnoty 

uvádějí hodnotu pro čistou vodu 334 mJ·mg-1 [54] za atmosférického tlaku, avšak pro 

podmínky měření DSC byla změřena tato veličina u čisté vody 326 mJ·mg-1.  

Nižší hodnoty měrného skupenského tání ledu v biouhlu oproti čisté vodě mohou být 

způsobeny strukturou biouhlu, resp. různým tvarem, polaritou a velikostí pórů. Čistá voda za 

normálních podmínek nabývá při krystalizaci šesterečného uspořádání. V biouhlu dochází ke 

vzniku nepravidelné struktury, pravděpodobně směs šesterečného, kubického a amorfního ledu 

[61]. Tato struktura vzniká, jelikož při tvorbě ledu dochází ke zvětšování objemu vody, kdežto 

objem pórů zůstává neměnný, což deformuje krystalickou strukturu vznikajícího ledu [51], 

[55]. 

 

Obr. 4.4 Závislost měrné entalpie tání (vztaženo na hmotnost sušinyn) na hmotnostním 

poměru vody a sušiny. 
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Obr. 4.5 Závislost měrné entalpie tání (vztaženo na hmotnost sušinyv) na hmotnostním 

poměru vody a sušiny. 

Tab. 4-4 Srovnání hodnot měrných skupenských tepel tání ledu – měrné skupenské teplo 

tání ledu (Δht,voda), Směrodatná odchylka pro Δht,voda (SD). 

vzorek Δht,voda [mJ·mg-1] SD [mJ·mg-1] 

biouheln 283 15 

biouhelv 297 11 

čistá voda 326 – 

 

Vyšší hodnota měrného skupenského tepla tání ledu pro biouhelv oproti biouhlun může 

znamenat tvorbu většího poměrného zastoupení hexagonálního ledu. Různost těchto hodnot 

může způsobena rozdílnou přípravou vzorku, kdy dlouhodobějším vypláchováním biouhluv 

mohlo dojít k mírnému zvětšení objemu póru. Tato úvaha byla zmíněna autorem Das a kol., 

kdy biouhel vystavený vodě po delší dobu začal vykazovat vyšší smáčivost, a tedy i nižší 

hydrofobicitu (viz kap. 1.2.1.) [21]. To znamená, že biouhelv, který byl promícháván 

v destilované vodě po dobu 4 dnů, pravděpodobně zvýšil svoji afinitu k vodě, a tedy teplo, které 

se muselo dodat pro skupenskou přeměnu tání ledu, bylo vyšší.  

Je nutné poznamenat, že intervaly 〈268 ;298〉  a 〈286 ;308〉 mJ·mg-1 plynoucí ze statistického 

vyhodnocení (viz tab. 4-4) se vzájemně překrývají, tudíž uvedené závěry jsou spíše indikativní. 

4.2.3 Určení množství nemrznoucí vody v biouhlu 

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, tání ledu v biouhlu zahrnuje mrznoucí vodu – 

volnou a vázanou mrznoucí. Předpokládá se však, že biouhel obsahuje i nemrznoucí vodu, která 

není přímo měřitelná DSC technikou. 
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Lze ji ale kvantifikovat ze závislosti zobrazené na obr. 4.4 a obr. 4.5 a to extrapolací na 

nulovou hodnotu měrné entalpie tání. Jelikož nemrznoucí voda nepodléhá skupenské přeměně 

tání, a tedy žádné teplo není při této přeměně spotřebováno, proto ht
n a ht

v = 0 mJ·mg-1. 

Pokud je rovnice regrese ve výše zmíněných obrázcích položena rovno nule, získaná hodnota 

udává množství nemrznoucí vody v biouhlu. Pro biouheln byla zjištěna hodnota 0,15±0,03 mg 

nemrznoucí vody na mg sušiny a pro biouhelv 0,13±0,02 mg·mg-1. 

4.3 Stanovení výparné entalpie vody z biouhlu a síly interakce voda–

biouhel 
Tato kapitola se zaměřuje na skupenskou změnu vypařování vody v biouhlu pro obě metody 

popsané v kap. 3.3.2 a kap. 3.3.3. Dále se zaměřuje na sílu interakce mezi biouhlem a vodou. 

Je třeba poznamenat, že v tomto experimentu se nejedná ve všech případech o proces 

vypařování vody, jelikož dochází k eliminaci i nasorbované vody, dochází tedy i k desorpci. 

Pro zjednodušení se ale v celé práci používá termín vypařování. 

V této části je žádoucí zmínit obecné typy interakcí mezi biouhlem a vodou a to: 

a) Silná interakce vody a polární funkční skupiny biouhlu. Výparná entalpie takto 

vázané vody nabývá vyšších hodnot než pro čistou vodu. 

b) Méně silná mezimolekulární interakce voda–voda (vodíkové můstky), kdy hodnota 

výparné entalpie vody je podobná hodnotě pro čistou vodu. 

c) Slabá van der Waalsova interakce mezi vodou a hydrofobní strukturou biouhlu. 

Hodnota výparné entalpie pro tuto vodu je nižší než u čisté vody [59]. 

4.3.1 Popis DSC záznamů – vypařování vody z biouhlu 

Skupenská přeměna vypařování vody udává informaci o celkové vodě v biouhlu a jak silně je 

vázána. Celkovou vodu u metody přídavku vody představuje: 

a) volná voda, 

b) voda vázaná v mezopórech, makropórech,  

c) voda vázaná v mikropórech, 

d) adsorbovaná voda na povrchu biouhlu [57]. 

Obr. 4.6 tedy zobrazuje druhý experiment u přídavku vody do biouhlu – vypařování vody. Je 

vidět, že DSC záznam obsahuje pík tání nacházející se v záporných hodnotách teploty 

následovaný druhým endotermickým píkem představující vypařování veškeré vody v biouhlu 

(od 0 °C do 100 °C). U píku vypařování vody byla stejně jako u tání ledu stanovena entalpie 

daného procesu, tedy výparná, která odpovídá hodnotě 1,637 J a teplota píku činí 63,46 °C, pro 

hmotnostní poměr 0,35. 
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Obr. 4.6 Ukázka DSC záznamu tání ledu a vypařování vody ve vzorku biouhlu po přídavku 

vody v poměru 0,35 vody na sušinu a stanovení výparné entalpie vody v biouhlu. 

Pro srovnání, na obr. 4.7 jsou k vidění endotermické píky tání a vypařování vody ve vzorku 

biouhlun, jejichž plocha se zvětšuje se zvyšujícím přídavkem vody. Tady, stejně jako u srovnání 

píků tání (obr. 4.3), vykazují plochy jednotlivých píků zvětšující tendenci s rostoucím 

množstvím vody. 
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Obr. 4.7 DSC záznamy endotermických píků vypařování vody ve vzorcích biouhlun pro 

různé poměry hmotnosti vody a vzorku (hodnoty zobrazené na obrázku). 

Co se týče DSC záznamů vypařování vody u metody relativních vlhkostí vzduchu, zde se 

potvrdila přítomnost pouze nemrznoucí vody, a to z důvodu absence píku tání ledu. Toho si lze 

všimnout na obr. 4.8, který prezentuje ukázku jednoho z DSC záznamů obsahující 

endotermický pík vypařování vody v biouhlu vystavenému relativní vlhkosti vzduchu (0,75). 

Byla zde použita nelineární základní čára, a to z důvodu výrazné změny hmotnosti a tepelné 

kapacity vzorku během skupenské přeměny [62]. 
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Obr. 4.8 Ukázka DSC záznamu vypařování vody ve vzorku biouhlu vystavenému relativní 

vlhkosti vzduchu 0,75 a stanovení výparné entalpie vody v biouhlu. 

Na obr. 4.9 byl vybrán pro každou relativní vlhkost vzduchu reprezentativní endotermický 

pík pro vypařování. 
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Obr. 4.9 Vybrané DSC záznamy endotermických píků vypařování vody ve vzorcích biouhlu 

pro různé hodnoty relativní vlhkosti vzduchu (hodnoty zobrazené na obrázku). 

4.3.1 Vyhodnocení získaných výparných entalpií vody v biouhlu  

Získané výparné entalpie tání vody v biouhlu se zpracovávají stejně jako v kap. 4.2.2, tedy 

výparné entalpie byly vztaženy na hmotnost sušiny (viz tab. 4-5 a tab. 4-6). 

Při ději vypařování je měrná entalpie značena: 

 
𝑄

𝑚𝑠𝑢š
= ℎ𝑣  , (4.4) 

 

Tab. 4-5 Charakteristika vzorků bicharun; hmotnostní poměr vody a sušiny (mvoda /msuš
n); 

entalpie vypařování (Hv
n); měrná entalpie vypařování vztažena na hmotnost sušiny (hv

n). 

pánvička mvoda /msuš
n [–] Hv

n
 [mJ] hv

n [mJ·mg-1] 

1 0,15 876 229,4 

2 0,35 1637 442,4 

3 0,50 3424 730,1 

4 0,91 6099 1555,9 

5 1,04 7651 1982,1 
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Tab. 4-6 Charakteristika vzorků bicharuv; hmotnostní poměr vody a sušiny (mvoda /msuš
v); 

entalpie vypařování (Hv
v); měrná entalpie vypařování vztažena na hmotnost sušiny (hv

v). 

pánvička mvoda /msuš
n [–] Hv

n
 [mJ] hv

n [mJ·mg-1] 

6 0,18 735 227,6 

7 0,42 3669 748,8 

8 0,58 2422 826,6 

9 0,77 2833 1057,1 

10 1,01 5578 1732,3 

 

Dalším krokem bylo sestrojení grafů závislosti měrné entalpie vypařování (značení dle 

rovnice (4.4)) na hmotnostním poměru vody a sušiny (obr. 4.10, obr. 4.11). Tyto hodnoty byly 

použity z tab. 4-5 a tab. 4-6. Stejně jako u předchozích grafů byly jednotlivé body proloženy 

přímkou, kdy získaná rovnice regrese odpovídá rovnici (4.2). V tomto případě směrnice přímky 

(1987±107 mJ·mg-1 pro obr. 4.10 a 1675±145 mJ·mg-1 pro obr. 4.11) odpovídá měrnému 

skupenskému teplu vypařování vody v biouhlu, tj. teplu, které musí být dodáno kapalině za 

teploty varu, aby došlo k přeměně v páru téže teploty. Tabulky uvádějí za atmosférického tlaku 

hodnotu 2257 mJ·mg-1 [56], ale pro podmínky DSC byla zjištěna hodnota pro čistou vodu 

2103 mJ·mg-1.  

Z výsledků plyne, že experimentálně zjištěné hodnoty měrného skupenského tepla 

vypařování vody v biouhlu (1987±107 mJ·mg-1 a 1675±145 mJ·mg-1) se liší od hodnoty pro 

čistou vodu (2103 mJ·mg-1), resp. jsou nižší. To znamená, že je potřeba dodat méně tepla, aby 

daná skupenská přeměna proběhla, což může značit slaběji vázanou vodu v biouhlu. Lze 

předpokládat, že tato vlastnost může pozitivně ovlivnit výměnnou kapacitu vody při použití 

biouhlu v půdě [59]. 

 

Obr. 4.10 Závislost měrné entalpie vypařování (vztaženo na hmotnost sušinyn) na 

hmotnostním poměru vody a sušiny. 
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Obr. 4.11 Závislost měrné entalpie vypařování (vztaženo na hmotnost sušinyv) na 

hmotnostním poměru vody a sušiny. 

Tab. 4-7 Srovnání hodnot měrných skupenských tepel vypařování vody – měrné skupenské 

teplo vypařování vody (Δhv,voda), Směrodatná odchylka pro Δhv,voda (SD). 

vzorek Δhv,voda [mJ·mg-1] SD [mJ·mg-1] 

biouheln 1987 107 

biouhelv 1675 145 

čistá voda 2103 – 

 

Z experimentu tání ledu v biouhlu by se očekávalo, že měrné skupenské teplo vypařování 

vody u biouhluv (vypraný), by měla nabývat vyšší hodnoty než z biouhlun. Důvodem této 

domněnky je hypotéza autora Das a kol. o snížení hydrofobicity systému, a tedy zvýšení síly 

interakce mezi biouhlem a vodou [21]. 

Tato úvaha však nebyla potvrzena. Důvodem může být částečné zanesením mikropórů, kde 

se při vymývání mohly zanést dehty z větších pórů, a tudíž do nich nemohlo transportovat tolik 

vody jako u biouhlun. Díky tomu se nemusí dodávat tolik energie pro vypařování do systému, 

což by vysvětlilo nižší entalpii u biouhluv. Toto tvrzení podporuje i množství nemrznoucí vody 

v biouhluv, které je oproti biouhlun nižší, což značí nižší obsah nemrznoucí vody 

v mikropórech, které byly pravděpodobně zaneseny. 

Z obr. 4.10 a obr. 4.11, resp. z rovnice regrese lze extrapolací poměru hmotnosti vody 

k hmotnosti biouhlu mvoda /msuš na nulovou hodnotu získat měrnou výparnou entalpii biouhlu 

pro nulovou koncentraci vody. Pro biouheln je to –183±107 mJ·mg-1 a pro biouhelv –74±145 

mJ·mg-1. Pravděpodobně se jedná o jakési dodatkové teplo k výparnému teplu, které odpovídá 

exotermnímu jevu (z důvodu záporného znaménka u každé z hodnot). Nemůže se tedy jednat 

o endotermní desorpci, kde by hodnota nabývala kladných hodnot, ale spíše se jeví jako tepelný 
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rozklad termolabilních látek, které nepodlehly rozkladu během pyrolýzy. Mezi tyto látky patří 

např. proteiny, peptidy, aminokyseliny, jednoduché cukry, lipidické zbytky a jiné. 

Pokud by byla tato hypotéza pravdivá, potvrdila by se tím i teorie u tání ledu v biouhlu, kde 

se uvažuje, že biouheln obsahuje více těchto látek, které by se mohly tepelně rozkládat, naopak 

u biouhluv je jich méně kvůli dlouhodobému vymývání. 

U této extrapolace je u biouhlun získána hodnota vyšší, je tedy potřeba více tepla pro rozklad 

látek, což značí jejich vyšší obsah, u biouhluv je tomu naopak. 

Stejně jako u metody přídavku vody se postupovalo i u metody relativních vlhkostech 

vzduchu. Jak již bylo řečeno v kap. 3.3.2, pro každou relativní vlhkost vzduchu se změřilo 

celkem 5 vzorků biouhlu, výsledné hodnoty zobrazené v tab. 4-8 jsou zprůměrovány.  

Tab. 4-8 Charakteristika vzorků bicharu při jednotlivých relativních vlhkostech vzduchu 

hmotnostní poměr vody a sušiny (mvoda /msuš); entalpie vypařování (Hv); entalpie vypařování 

vztažena na hmotnost sušiny (hv); výběrová směrodatná odchylka pro jednotlivé hv (SD). 

relativní vlhkost 

vzduchu 
 Ø mvoda /msuš [–] Ø Hv [mJ] Ø hv [mJ·mg-1] SD [mJ·mg-1] 

0,25 0,04 195,2 43,7 5,9 

0,43 0,05 344,5 63,1 6,8 

0,62 0,07 510,3 86,1 9,4 

0,75 0,08 579,8 109,1 4,8 

0,92 0,10 865,1 146,9 8,7 

 

Dále byl sestrojen graf závislosti měrné entalpie vypařování (značení dle rovnice (4.4)) na 

hmotnostním poměru vody a sušiny (obr. 4.12). Směrnice přímky odpovídá měrnému 

skupenskému teplu vypařování vody v biouhlu (1771±89 mJ·mg-1). Ve srovnání měrným 

skupenským teplem vypařování pro čistou vodu nabývá nižších hodnot, což potvrzuje slaběji 

vázanou vodu jako u přídavku vody. 
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Obr. 4.12 Závislost měrné entalpie vypařování (vztaženo na hmotnost sušiny) na 

hmotnostním poměru vody a sušiny. 

 

Stejně jako u metody přídavku vody i u metody adsorpce relativní vlhkosti vzduchu je možno 

extrapolací na nulovou hodnotu poměru hmotnosti vody k hmotnosti biouhlu mvoda /msuš zjistit 

měrnou entalpii, pravděpodobně představující rozklad látek, které se neodpařily během 

pyrolýzy, a to –34±6 mJ·mg-1. 

  

y = 1770,6x - 34,319

R² = 0,9925

20

40

60

80

100

120

140

160

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

h
v

[m
J·

m
g

-1
]

mvoda /msuš [–]



 

45 

ZÁVĚR 

Hlavní náplní této bakalářské práce bylo přispět k pochopení interakce mezi vodou a biouhlem 

pomocí techniky DSC za podmínek adsorpce vody při různé relativní vlhkosti vzduchu 

a přídavku vody v různém poměru. Technika DSC byla již mnohokrát využita při studiu 

hydratace organických uhlíkatých látek, proto se tato metoda termické analýzy aplikovala 

i v této práci za použití již vyvinutých experimentů. 

První experiment představující tání ledu v biouhlu poukazuje na to, jak je ovlivněna 

mrznoucí voda strukturou biouhlu. Zjištěné nižší hodnoty u přídavku vody oproti čisté vodě 

jsou pravděpodobně způsobeny deformací krystalické struktury při tvorbě ledu v rigidních 

pórech. V podstatě lze říci, že získané hodnoty měrných skupenských tepel tání jsou jakousi 

průměrnou hodnotu toho, jak je voda ovlivněna biouhlem. Poukazuje nepřímo na strukturu, tvar 

a polaritu biouhlu.  

Při porovnání hodnot měrného skupenského tepla tání ledu u oproti biouhlun lze říci, že vyšší 

hodnota u biouhluv může být způsobena zvýšením smáčivosti biouhlu několikadenním 

promýváním v destilované vodě, kdy mohlo dojít k vymytí usazených dehtů a zvýšení afinity 

k vodě. 

Dále bylo zjištěno množství nemrznoucí vody nacházející se v mikropórech a na povrchu 

biouhlu, a to 0,13–0,15 mg·mg-1 sušiny. 

U metody adsorpce vody při různých relativních vlhkostech vzduchu biouhel obsahoval 

pravděpodobně jen nemrznoucí vodu z důvodu absence píku tání v DSC záznamech. 

Druhým experimentem – vypařování vody, kde stanovené měrné skupenské teplo tání vody 

z biouhlu může poskytnout informaci o využití biouhlu v zemědělství jako půdní kondicionér. 

Nižší hodnoty této veličiny oproti čisté vodě mohou značit slaběji vázanou vodu, a tedy 

snadnější příjem i uvolňování vody biouhlem, což může pozitivně ovlivnit úrodnost půdy. 

S tímto je úzce spojen i transport nutrientů potřebných pro růst rostlin, který by se zefektivnil. 

Také byla identifikována měrná výparná entalpie pro nulovou koncentraci vody v biouhlu. 

Pravděpodobně se jedná o teplo potřebné pro rozklad látek obsažených v biouhlu (proteiny, 

aminokyseliny, lipidické zbytky atd.). 

Tyto výsledky dávají příslib použití biouhlu z kalu odpadních vod jako materiál pro zvýšení 

úrodnosti půd. Ukázalo se, že biouhel by bylo možné využít i v suchých oblastech, kde se voda 

získává hlavně z relativní vlhkosti vzduchu. 

Nutno podotknout že se jedná o laboratorní experimenty, tedy není možné říci, zdali se 

získaná data dají přímo extrapolovat na přírodní podmínky. Dalším problémem může být 

vysoká koncentrace vázaných těžkých kovů pocházejících z původního kalu. Zatím není zcela 

jasné, jak by se pak biouhel choval po přídavku do půd, přesněji řečeno, zda by těžké kovy 

zůstaly vázané, či by se časem staly více mobilní. Zde hraje roli i pH půdy. Také může být 

použití obtížné z hlediska etického. Je známo, že kaly odpadních vod obsahují např. zbytky 

lidských vlasů, což může způsobovat nevoli k jeho využití pro pěstování rostlin ve formě 

biouhlu.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Symbol Jednotka Význam 

   

cp [J·kg-1·K-1] měrná tepelná kapacita 

Ht [mJ] entalpie tání 

ℎ𝑡 [mJ·mg-1] měrné entalpie (tání) 

ℎ𝑣 [mJ·mg-1] měrné entalpie (vypařování) 

Hv [mJ] entalpie vypařování 

Δh [J·kg-1] změna měrné entalpie 

Δℎ𝑠𝑢š [mJ·mg-1] změna měrné entalpie sušiny 

Δℎ𝑣𝑜𝑑𝑎 [mJ·mg-1] změna měrné entalpie vody 

m [kg] hmotnost 

𝑚𝑠𝑢š [mg] hmotnost sušiny 

𝑚𝑣𝑜𝑑𝑎 [mg] hmotnost vázané vody 

p [Pa] tlak 

Pc [N·m-2] diferenciální kapilární tlak přes rozhraní 

kapalina – plyn 

𝑄 [mJ] dodané/odebrané teplo při sledovaném ději 

�̇� [W] tepelný tok 

q [W·kg-1] hmotnostní tepelný tok 

R [K·kg·W-1] tepelný odpor termoelektrického disku 

r [m] poloměr póru 

T [K], [°C] teplota 

∆𝑇 [K] rozdíl teplot mezi referencí a vzorkem 

v [K·s-1] rychlost ohřevu 

γ [N·m-1] povrchové napětí vody 

θ [–] kontaktní úhel vody na daném povrchu 

 

Zkratka  Význam 

   

B  bor 

C  uhlík 

Ca  vápník 

Cl  chlor 

CO2  oxid uhličitý 

CP  konvenční pyrolýza 

Cu  měď 

ČOV  čistírna odpadních vod 

DSC  diferenční kompenzační kalorimetrie 

Fe  železo 

H  vodík 

HTC  hydrotermální karbonizace  
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K  draslík 

K2CO3  uhličitan draselný 

KNO3  dusičnan draselný 

Mg  hořčík 

Mn  mangan 

Mo  molybden 

MWP  mikrovlnná pyrolýza 

N  dusík 

NaCl  chlorid sodný 

NaOH  hydroxid sodného 

NH4NO3  dusičnan amonný 

O  kyslík 

P  fosfor 

PAHs  polycyklické aromatické uhlovodíky 

S  síra 

Zn  zinek 
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