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ABSTRAKT 
Pyrochars sú alternatívne sorpčné materiály produkované tepelným rozkladom biomasy v 
podmienkach s obmedzeným obsahom kyslíka. Cieľom predkladanej práce bolo popísať prípravu a 
použitie pyrochars ako sorpčného materiálu, najmä v oblasti vodného hospodárstva. Samostatne sa 
venujeme environmentálno-bezpečnostným aspektom výroby a použitia pyrochars. 
 
Kľúčové slová: pyrolýza pyrochars, aktívne uhlie, sorbent 
 
ABSTRACT 
Pyrochars are alternatively sorption materials produced by thermal decomposition of biomass under 
conditions of limited oxygen content. The aim of the present work was to describe the preparation and 
use of pyrochars as sorption material, especially in the field of water management. We also deal with 
the environmental and safety aspects of the production and use of pyrochars. 
 
Keywords: pyrolysis, pyrochars, active carbon, sorbent  
 
ÚVOD 
 

Pyrochars(čiastočne pyrolyzovaná biomasa až aktívne uhlie) sú alternatívne sorpčné materiály 
pripravované tepelným rozkladom biomasy v podmienkach s obmedzeným obsahom kyslíka. Tieto 
„lowcost“ materiály, pôvodne produkované pre energetické účely (príprava drevného uhlia, alebo ako 
vedľajší produkt splynovania biomasy) získavajú stále väčšiu pozornosť ako nákladovo efektívny 
sorbent na úpravu kontaminovaných vôd a pôd. Základnou zložkou je chemicky stabilný uhlík, ktorý 
nepodlieha ďalšiemu rozkladu ani oxidácií, teda CO2 sa nedostáva spaľovaním do atmosféry, ale uhlík 
zostáva v pyrochars. Medzi príklady širokospektrálneho využitia pyrochars možno uviesť(Schmidt & 
Wilson, 2014).: 
 
Adsorpcia kontaminantov 
Jednou z vlastností pyrochars je ich schopnosť adsorbovať anorganické látky (ióny kovov), ako aj 
organické kontaminanty z vodného prostredia a pôdnej vody, kde ako sorbent zabraňuje alebo 
obmedzuje vstup nežiadúcich látok do organizmov. Adsorpčnú kinetiku ovplyvňujú fyzikálno-
chemické vlastnosti pyrochars. Jedná sa hlavne o veľkosť povrchu, jeho pórovitosť a funkčné skupiny 
na ich povrchu. Tieto vlastnosti ovplyvňuje najmä použitá vstupná surovina (biomasa), teplota a dĺžka 
pyrolýzy, stupeň karbonizácie, pH roztoku v ktorom prebieha adsorpcia, teplota a dávkovanie 
(koncentrácia) pyrochars ako sorbenta. Jedná sa o celý rad procesov a mechanizmov medzi povrchom 
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pyrochars a adsorbovanou látkou, ktorými sú napríklad elektrostatická príťažlivosť, chemická väzba, 
interakcia, vodíkové väzby a fixácia v póroch (Tan, et al., 2015).Aplikácie sú predovšetkým: 
 úprava pitnej vody (mikrofiltre, makrofiltre), 
 čistenie odpadových vôd (aktívne uhlíkové filtre, pred-preplachovacia prísada), 
 kompostovanie a úprava kalu (viazanie amoniaku a amónnych zlúčenín). 
 
Dekontaminácia 
Adsorpčné vlastnosti pyrochars našli významné uplatnenie aj v oblasti dekontaminačných technológií 
(ich veľký špecifický povrch zaručuje značnú retenčnú kapacitu), kde sa využívajú ako: 
 prípravok pre sanáciu pôd – pre využitie predovšetkým v bývalých baniach, vojenských 

základniach a skládkach, 
 pôdne substráty – vysoká úroveň adsorpcie, pôdny akcelerátor biodegradácie, 
 substrát pre čistenie odpadovej vody z mestských oblastí znečistenej kovmi, 
 bariéra, zabraňujúca vyplavovaniu pesticídov do povrchových vôd – okraje polí a rybníkov môžu 

byť vybavené 30 –50 cm hlbokou bariérou, vytvorenou z pyrochars, 
 ošetrenie rybníkov a vôd jazier – pyrochars dobre adsorbuje pesticídy a hnojivá, čím zlepšuje 

kyslíkový režim vody. 
 
Poľnohospodárske aplikácie 
Uhlík v stabilnej forme, ktorým je pyrochars prevažne tvorený, sa považuje za prostriedok na 
významné zlepšenie pôdnych vlastností. Pyrochars aplikované do pôdy môžu ovplyvňovať pórovitosť 
a tým aj retenciu vody v pôde prostredníctvom troch mechanizmov. Ako prvé je viazanie vody priamo 
do vnútra pórov pyrochars, ďalej vytváraním obalových pórov medzi pyrochars a okolitým prostredím 
pôdnych agregátov a ako posledné zlepšením perzistencie pôdnych pórov v dôsledku zvýšenej 
stability pôdnych agregátov (Domanová & Igaz, 2015).Pôda potom ani pri extrémnych výkyvoch 
teplôt tak rýchlo nevysychá (Harter, et al., 2014). Medzi hlavné vplyvy pyrochars v pôde 
patria(Biouhel, 2018): 
 zvyšujú katiónovú výmennú kapacitu a znižujú vyplavovanie živín (znižuje sa potreba hnojenie 

priemyselnými hnojivami), 
 pyrochars v pôde zvyšujú obsah pôdneho uhlíka, vyrovnávajú pôdne pH, redukujú zápachy,  
 zlepšujú vodný režim v pôde, 
 znižujú emisie oxidu dusného a metánu, ukladanie pyrochars do pôdy je spôsobom odstránenia 

CO2 z atmosféry, 
 
Znižovanie emisií skleníkových plynov 
Najsledovanejšími skleníkovými plynmi sú,okrem CO2, metán CH4 a oxid dusný N2O. Práve oxid 
dusný má v porovnaní s ostatnými menovanými oveľa vyšší vplyv na skleníkový efekt (desaťnásobne 
vyšší ako CH4 a 200 krát vyšší ako CO2). Ročne sa vyprodukuje vyše 10 miliónov ton N2O, z čoho 
antropogénne produkcie predstavujú cca 60 % a mikrobiálneprodukcie 40 %. Mikroorganizmy ho 
prevažne produkujú procesom denitrifikácie v pôdach s vyšším obsahom dusičnanov a pôdnej 
vlhkosti. Keďže N2O je plyn, dochádza týmto procesom k nemalým stratám dusíka z pôdy a teda k 
ochudobňovaniu pôd o tento dôležitý biogénny prvok. N2O je v pôde produkovaný špeciálnou 
skupinou mikroorganizmov, ktoré citlivo reagujú na množstvo pridávaných dusíkatých hnojív. Vyšší 
prídavok dusíka vedie k vyššej aktivite mikroorganizmov a teda k vyššej produkcii N2O. Pridaný 
dusík sa teda z pôd rýchlo stráca, čím sa znižuje účinok dusíkatých hnojív. Tie sa potom musia 
pridávať vo väčšom množstve, čo naopak môže viesť k nežiaducemu vyplavovaniu dusičnanov do 
povrchových a podzemných vôd. Pridaním pyrochars do pôdy dôjde k naviazaniu dusičnanov na jeho 
povrch, čo spomaľuje ich premenu na N2O a ich efektívnejšie využitie ostatnými mikroorganizmami a 
rastlinami. Pridanie pyrochars nielen že zníži emisie N2O, ale aj priaznivo ovplyvňuje zloženie 
mikroflóry, ktorá je dôležitá pre správny rast plodín (Harter, et al., 2014). 
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Produkcia bioplynu 
Viaceré testy naznačujú, že pridávaním pyrochars do fermentovanej biomasy sa zvyšujú výnosy 
metánu a zároveň znižuje množstvo produkovaného oxidu uhličitého a amoniaku (Schmidt & Wilson, 
2014).Po fermentačnom procese biomasy, ktorý má za cieľ výrobu bioplynu, ostáva zvyšok. tzv. 
digestát, väčšinou obsahujúci tuhú časť (separát) a kvapalnú časť (fugát). Separát je možné upravovať 
pyrolýzou pri teplote 300 - 600 ºC pri obmedzenom prístupe vzduchu alebo bez neho. Teplota 
rozkladu môže byť znížená hydrotermálnou pyrolýzou (mokrou pyrolýzou), kde hlavnou 
prebiehajúcou reakciou je hydrolýza celulózy, hemicelulózy a lignínu. Pyrolýzou sa získava porézny 
uhlíkatý produkt s určitým obsahom kyslíka a vodíka charakterizovaný pomermi C/O a C/H. Tieto 
pomery ovplyvňujú ďalšie použitie tohto produktu (Tan, et al.2015). 

 
Ďalšie využitie pyrochars 
Viacerí autori upozorňujú na fakt, že pyrochars sú až moc cenné na to, aby boli zapracovávané do 
pôdy bez toho, aby sa aspoň jedenkrát nepoužil pre iné, prospešnejšie účely – či už ako úložisko pre 
nestále živiny, ako absorbér vo funkčnom oblečení, izolačný materiál v stavebníctve, úložisko energie 
v batériách, ako filter na skládkach, silážny prostriedok alebo ako doplnkové krmivo (Schmidt & 
Wilson, 2014). 
 
PRÍPRAVA PYROCHARSTZV. SUCHÝM SPÔSOBOM 
 

Termickými procesmi sú všeobecne mienené technológie, ktoré pôsobia na materiál teplom, ktoré 
presahuje hranicu jeho chemickej stability, čo vedie k ich štiepeniu až na stále nízkomolekulárne 
produkty a tuhý zvyšok. Táto všeobecná definícia zahŕňa veľmi široké rozmedzie teplôt používaných v 
jednotlivých technológiách (300 – 2000 °C), pričom nie je braná do úvahy chemická povaha 
prebiehajúcich dejov. Z tohto dôvodu môžu byť termické procesy ďalej delené do dvoch kategórií, a to 
na oxidačné a redukčné procesy. 

 
Oxidačné procesy  
V reakčnom priestore je vzhľadom k spracovávanému materiálu obsah kyslíka stechiometrický 
(nízkoteplotné spaľovanie) alebo vyšší (vysokoteplotné spaľovanie). Z termodynamického hľadiska 
pri spaľovaní dendromasy prebiehajú endotermické a exotermické deje, ktoré možno opísať schémou 
znázornenou na Obrázku 1. Pri spaľovaní dendromasy budú pri teplote nižšej ako je zápalná teplota 
dendromasy prebiehať endotermické deje, pri ktorých sa odparí obsah vody a uvoľnia sa prchavé 
zlúčeniny. Pri teplote vyššej ako je zápalná teplota dendromasy budú prebiehať exotermické deje, pri 
ktorých sa prchavé zlúčeniny a uhlík z polokoksu oxidujú na oxid uhličitý a vodnú paru. Po odparení 
vody sa z dendromasy v prítomnosti kyslíka oxiduje všetok uhlík a vodík na oxid uhličitý a vodnú 
paru. Nevznikajú pritom uhľovodíky, z ktorých časť tvorí nežiadúci decht. Pri vyšších teplotách sa 
začnú tvoriť oxidy dusíka NO a NO2(Šooš, et al., 2012). 
 

 
Obrázok 1. Deje prebiehajúce pri spaľovaní dendromasy(Spanberger, 2007) 

Redukčné procesy  
V reakčnom priestore je obsah kyslíka nulový (pyrolýza) alebo substechiometrický (splyňovanie).  
 Pri pyrolýze dendromasy sa po odparení vody pri teplote nad 140 °C začne termický rozklad – 

suchá destilácia. Z dendromasy sa uvoľňujú prchavé zlúčeniny, medzi ktoré patria uhľovodíky, 
vodík, dusík a kyslík. Kyslík reaguje s uhlíkom za vzniku oxidu uhličitého alebo uhoľnatého, 
pričom dochádza k zvyšovaniu obsahu uhlíka v pevnom zvyšku – tvorí sa polokoks (drevné uhlie). 
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Pyrolýza je fyzikálno-chemický dej, radiaci sa do relatívne širokej skupiny termických procesov. 
Patrí k technológiám netradičnej premeny biomasy a komunálneho odpadu, ktorý prebieha pri 
vysokej teplote a tlaku bez prítomnosti kyslíka. Jemne rozdrvený vysušený drevný odpad sa 
vystaví v špeciálnom reaktore pôsobeniu teploty 400 – 500 °C, pričom čas pôsobenia je závislý od 
obsahu vody. Pri maximálnom prípustnom obsahu vody 15 % sa pôsobenie teplom predĺži na 
5 sekúnd. V reaktore sa materiál rozloží na plynnú frakciu - kondenzovateľné plyny a na pevnú 
frakciu - zuhoľnatený zvyšok (Koleják, 2003). Väčšina v súčasnosti prevádzkovaných 
pyrolýznych systémov je založená na termickom rozklade odpadu v rotačnej peci vykurovanej 
spalinami, ktoré vznikajú z následného spaľovania pyrolýznych plynov v tzv. termoreaktore. 

 
 

 
 

Obrázok 7. Proces pyrolýzy biomasy za vzniku pyrochars a ďalších produktov (CSIRO, 2018) 
 
 
 Splynovanie je proces, pri ktorom sa pri nedokonalom horení biomasy a splynovacieho média 

získavajú horľavé plyny. Podľa splynovacieho materiálu a reakčných podmienok vzniká plyn s 
hlavným zastúpením oxidu uhoľnatého CO, vodíka H2, oxidu uhličitého CO2, metánu CH4, vodnej 
pary a pri splynovaní so vzduchom aj významný podiel dusíka N2. Výstupom z reaktora je okrem 
produkovaného plynu aj popol. Na priebeh termochemického procesu v reaktore sa pridáva teplo, 
ktoré sa získa buď čiastočným spaľovaním vstupného materiálu - prebieha autotermné 
splynovanie, alebo allotermné splynovanie s nepriamym pridávaním tepla osobitným 
teplonosičom. Splynovací proces prebieha v štyroch fázach (Šooš, et al., 2012): 

1. sušenie - pri ktorom sa materiál s obsahom vody do 50 % predsúša, pričom neprebieha 
žiadna chemická reakcia, 

2. pyrolýza - ktorá prebieha v rozsahu teplôt 200 – 500 °C a spôsobuje uvoľnenie plynných 
časti biomasy, zloženej z celulózy, hemicelulóz a lignínu. Tieto látky sa prívodom 
vzduchu a tepla rozložia na molekuly rôzneho zloženia a veľkosti, medzi nimi aj na decht, 

3. oxidácia - oxidačné reakcie so splynovacím médiom, dodávajú energiu do procesu 
čiastočne spaľované horľavé podiely biomasy (CO a H2). Pritom môžu dosiahnuť teplotu 
1300 °C. Použitím čistého kyslíka ako splynovacieho média sa dosahuje teplota až 2000 
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°C. Pri allotermnom splynovaní sa využíva externe privádzané teplo, hlavne vo forme 
pary, 

4. redukcia - v redukčnej fáze homogénnou fázou plynných reakcií vzniká veľký podiel 
horľavín produkovaného plynu (CO, H2, CH4) a heterogénnou reakciou koks. Pri teplotách 
nad 1000 °C sa znižuje podiel dechtu krakovaním. 

 
Na produkciu pyrochars je z našich bežne dostupných drevín najvýhodnejšie predsušené bukové 

drevo (Eisner, 2001).Vlastnosti pyrochars sa experimentálne zisťovali v závislosti na finálnej teplote 
pyrolýzy a pôvode vstupnej biomasy. Pyrolyzované boli: slama pšenice, odkorenené drevo topoľa a 
celá rastlina kukurice. Tieto typy biomasy boli vystavené pyrolýze pri piatich rôznych finálnych 
teplotách, pri atmosférickom tlaku, dobe zdržania 30 minút a ako nosný plyn bol použitý dusík. Bolo 
zistené, že so vzrastajúcou teplotou sa lineárne znižuje výťažok pyrochars a logaritmicky sa zvyšuje 
hodnota špecifického povrchu. Najvyššie hodnoty špecifického povrchu vykazovalo pyrochars z 
biomasy drevnej zmesi, až 556 m2 g-1. Naopak najnižšie hodnoty boli zistené u pyrochars zo slamy 
pšenice. Zistenia zodpovedajú výsledkom iných autorov, ktorí uvádzajú, že špecifický povrch 
pyrochars pripraveného z dreva je vyšší ako u pyrochars z trávnej biomasy (Keiluweit, et al., 2010). 
 
VYUŽITIE PYROCHARS V PROCESOCH ČISTENIA VÔD 
 

Na elimináciu toxických kovov z prostredia sa používajú najmä koagulácia alebo flokulácia a 
iónová výmena. Tieto techniky sú drahé a majú nevýhody, ako napríklad neúplné odstránenie kovov, 
vysoké požiadavky na činidlá a energiu a vytváranie toxických kalov alebo iných odpadových 
produktov, ktoré vyžadujú likvidáciu. Adsorpcia má výhody oproti iným metódam, pretože návrh 
technológie je jednoduchý, je bez kalov a môže mať nízku investičnú a prevádzkovú náročnosť. 

Aktívne uhlie patrí pri čistení vôd medzi najviac využívané adsorbenty. Vyrába sa z organických 
materiálov s vysokým obsahom uhlíka (drevná hmota, kokosové škrupiny, uhoľný materiál) 
pôsobením tepla (300 – 1000 °C) a ďalšou úpravou. Pri výrobe aktívneho uhlia sa najprv surový 
materiál podrobí dehydratácii a potom karbonizácii. Konečnou operáciou aktivácie je kontrolovaná 
oxidácia, pri ktorej sa karbonizovaný materiál zohrieva v prítomnosti oxidačného plynu. Pri určitých 
typoch možno dehydratáciu uskutočniť pomocou chemických reagentov. Ideálny surový materiál má 
pórovitú štruktúru s pravidelnou distribúciou pórov, ktorý po aktivácii poskytuje vysokú adsorpčnú 
kapacitu. Výberom východiskového materiálu a kontrolou aktivačného kroku možno vyrobiť 
adsorpčný materiál s požadovanými vlastnosťami. Aktívne uhlie pre adsorpciu plynov má špecifický 
povrch v rozmedzí 800 až 1200 m2 g-1 a porozitu 35 až 40 %. Distribúcia veľkostí pórov je úzka a 
obyčajne sa pohybuje v rozmedzí 0,4 až 3,0 nm. Zdanlivá hustota materiálu dosahuje hodnoty 500 kg 
m-3. Aby sa minimalizovala tlaková strata pevného adsorpčného lôžka, používa sa zrnitý, alebo 
granulovitý materiál. Najbežnejšie sa používajú granulky uhlia s priemerom asi 1,0 mm (Čík & Lesný, 
2011). Prášková (zrnitá) forma aktívneho uhlia pre adsorpciu z kvapalín sa používa najmä v 
diskontinuálnych aplikáciách (pridanie adsorbenta a miešanie v nádržiach) a granulovaná pri 
aplikáciách, kde je kontakt zabezpečený pohybom vody cez pevnú adsorpčnú vrstvu (Baruth, 2004). 
Ako adsorbent sa aktívne uhlie využíva pre odstraňovanie pomerne rozsiahlej skupiny látok. Jedná sa 
najmä o uhľovodíky, poloprchavé organické látky a výbušné látky. Podmienečne je tento adsorbent 
efektívny aj v prípade halogénových prchavých organických látkach, na odstraňovanie kyanidov, 
pesticídov a niektorých anorganických kontaminantov. Použitie aktívneho uhlia je vhodné najmä pri 
nižšom (resp. zvyškovom) obsahu kontaminovanej látky, odstránenie vyššej koncentrácie 
kontaminantov si vyžaduje nižší prietok vody. Aktívne uhlie sa môže použiť na dočisťovanie vôd pri 
predchádzajúcom použití iných sanačných metód (na dosiahnutie požadovaných sanačných limitov). 
Existujú rôzne úpravy aktívneho uhlia, špecificky určené na rôzne účely (impregnácia anorganickými 
látkami, polymérmi, extrudovanie). Aktívne uhlie je možné regenerovať v zásade tromi spôsobmi, a to 
termicky, vodnou parou a extrakčnými postupmi. Najviac sa využíva termická regenerácia, keď sa 
adsorbovaný kontaminant pôsobením tepla spáli.  
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Aktívne uhlie má rýchlu kinetiku adsorpcie a vysokú adsorpčnú kapacitu vďaka dobre vyvinutej 
poréznej štruktúre a obrovskej povrchovej ploche. Okrem kovov je univerzálnym adsorbentom 
predovšetkým pre organické znečistenie vôd. Jeho výroba je však nákladná a environmentálne 
nepriaznivá, čomu zodpovedá aj stále vysoká cena tohto produktu na trhu.Termochemická 
transformácia biomasy môže priniesť produkty s pridanou hodnotou. Rozmanitosť východiskovej 
suroviny, vrátane zvyškových stoniek, listov, slamy, koreňov, šupiek, škrupinových orechov, 
drevených štiepok, piliny a živočíšneho odpadu, predstavuje biomasu využiteľnú na prípravu 
uhlíkatéhoadsorbenta, ktorý môže byť prednostne použitý pri čistení odpadových vôd. Preto 
v nasledovnej časti uvádzame aspoň niekoľko príkladov prípravy a použitia pyrochars pre 
odstraňovanie primyslených kontaminantov z vôd. 

 
Vadivelan a Kumar(2005)vykonali experimenty na sorpciu metylénovej modrej na častice 

pyrochars z ryžových šupiek. Pri štúdii bolo zohľadňované: počiatočné pH roztoku, počiatočná 
koncentrácia farbiva, koncentrácia adsorbentu a doba kontaktu. Zistilo sa, že sorpčná schopnosť 
monovrstvovej vrstvy týchto pyrochars pre sorpciu metylénovej modrej je 40,5833 mg g-1 pri teplote 
32 °C. 

 
Pyrochars pochádzajúce z eukalyptových pilín a prachu modifikovaného kyselinou citrónovou, 

vínnou a octovou pri nízkych teplotách použili vo svojej štúdiiSun, et al. (2015)ako adsorbent na 
odstránenie metylénovej modrej z vodných roztokov. Infračervená spektroskopická analýza potvrdila 
zavedenie karboxylovej skupiny na povrch pyrochars. Údaje z adsorpčných experimentoch naznačili, 
že pyrochars z eukalyptových pilín modifikované kyselinou citrónovou vykazuje vyššiu účinnosť 
adsorpcie metylénovej modrej ako pyrochars modifikované kyselinou vínnou a kyselinou octovou. 
Maximálna adsorpčná kapacita pyrochars získaných z eukalyptových pilín a modifikované kyselinou 
citrónovou, vínnou a kyselinou octovou bola 178,57, 99,01 a 29,94 mg g-1 pri teplote 35 °C. 

 
Enniya, et al. (2018) sa zaoberali odstránením šesťmocného chrómu Cr6+ z vodného roztoku 

použitím aktívneho uhlia pripraveného z jablkových šupiek. Analyzované parametre adsorpcie boli: 
pH (2 - 7), dávka (0,025 - 0,15 g 50 ml-1), počiatočná koncentrácia Cr6+ (10 – 50 mg l-1) a teplota (10 –
 40 °C). Maximálna adsorpcia Cr6+ 36,01 mg g-1 bola dosiahnutá pri koncentrácii Cr6+ 50 mg l-1, pH = 
2, dávka adsorbentu 0,05 g 50 ml-1, kontaktná doba 4 hodiny a teplota 28 °C. Postup prípravy tohoto 
aktívneho uhlia bol nasledovný: Jablká (GoldenDelicious) boli ošúpané a tieto šupy boli sušené pri 
teplote 60 °C počas 24 hodín. Vysušené jablkové šupky sa zmiešali s koncentrovanou kyselinou 
fosforečnou (85 % H3PO4) v pomere 2,7 : 1 (objem H3PO4 (ml) : hmotnosť šupiek jablka (g)) a 
aktivovali sa v mufľovej peci udržiavanej pri teplote 619 °C počas 56 minút. Takto aktivovaný 
materiál sa niekoľkokrát premyl destilovanou vodou, aby sa odstránila voľná kyselina. Následne 
prebiehalo sušenie pri 80 °C, kým sa nezískala konštantná hmotnosť. 

 
Zhou, et al. (2017) skúmali možnosti využitia „lowcost“ aktívneho uhlia na sorpciu organických 

zlúčením. Vstupnú biomasu (trstinu) spracovali pyrolýzou v prúde argónu s postupným zvyšovaním 
teploty (5 °C min-1) až na konečnú teplotu 450 °C. Po ochladnutí sa tento materiál rozdrvil a preosial 
(sito 40 mesh) a aktivoval zmiešaním s peletami uhličitanu draselného K2CO3. Ako modelový 
kontaminant bola použitá metylénová modrá. Maximálna adsorpčná kapacita takto získaného 
aktívneho uhlia, pri teplote 30 °C je 704,23 mg g-1. Vysokú adsorpčnú kapacitu možno pripísať jeho 
nízkej polarite, mnohým typom povrchových funkčných skupín, veľkému povrchu a objemu pórov a 
hierarchickej poréznej štruktúre. Účinnosť regenerácie použitého aktívneho uhlia nasýteného 
metylénovou modrou bola po jednom regeneračnom cykle 85,15 %, čo naznačuje dobrý potenciál 
komerčných aplikácií. 

 
Guo, et al. (2018) skúmali možnosti adsorpcie Cr6+ a metylénovej modrej pomocou pyrochars 

vyrobených zo semien čajovníka olejnatého (Camelliaoleifera), ktoré boli modifikované hydrolýzou 
KOH. Adsorpčné kinetické výsledky ukázali, že adsorpcia Cr6+ a metylénovej modrej lepšie vyhovuje 
modelu pseudo druhého rádu (R2 > 0,99). Maximálna vypočítaná adsorpčná kapacita bola 
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307,26 mg g-1 pre Cr6+ a 493,02 mg g-1 pre metylénovú modrú. Adsorbát sa dá ľahko regenerovať s 
použitím vody alebo etanolu a bola preukázaná opätovná využiteľnosť. Celkové zistenia ukazujú, že 
pyrochars, ktoré sú modifikované aktiváciou KOH hydrolýzy semien Camelliaoleifera, majú veľký 
potenciál byť účinným adsorbentom pre Cr6+ a metylénovú modrú v praktických aplikáciách na 
čistenie odpadových vôd. 

 
Spaltro, et al.(2018) skúmali odstránenie bentazónu (jeden z najbežnejšie používaných 

kontaktných herbicídov v poľnohospodárstve a záhradníctve. Je to širokospektrálny postemergentný 
herbicíd, ktorý sa používa na selektívne ničenie širokolistých burín) adsorpciou na dvoch rôznych 
typoch komerčne dostupného aktívneho uhlia CAT a CARBOPAL. Stanovili kinetiku adsorpcie a 
adsorpčné izotermy adsorpcie pesticídu. Na analýzu geometrie a energie absorpcie pesticídov na 
aktivovanom uhlí použili výpočtovú simuláciu. Znižovali koncentráciu bentazónu, pričom sa 
zvyšovali všetky premenné. Najlepšie výsledky pre adsorpciu bentazónu sa ukázali pri kinetike pseudo 
druhého rádu, a to s koeficientom korelácie R2 = 0,9996 pre CAT a R2= 0,9993 pre CARBOPAL. 

 
ENVIRONMENTÁLNO-BEZPEČNOSTNÉ ASPEKTY VÝROBY A POUŽITIA 
PYROCHARS 
 

V závislosti od východiskovej suroviny (zloženie biomasy) a spôsobu pyrolýzy, môže byť 
v pyrocharsdetekovaný zvýšený obsah toxických kovov, PAU a rôznych metabolitov (Biouhel, 
2018).Pri výrobe pyrochars okrem hlavného produktu vznikajú aj ďalšie látky, ktoré negatívne 
pôsobia na životné prostredie, ako sú napríklad oxidy uhlíka, dusíka, alifatické alkoholy, dechtovité 
látky, fenoly (Blaho & Bučko, 1996).Pyrochars sa môžu pri pyrolýze kontaminovať kondenzovaných 
pyrolýznymi parami (v procese uvoľnenia tzv. mobilných organických zlúčenín). Pomocou 
elektrónovej rezonancie boli v pyrochars preukázané aj perzistentné voľné radikály, ktoré môžu 
spôsobovať spomaľovanie rastu rastlín (Tang, et al., 2016). 

Samotná technológia a pri nej vznikajúce produkty spracovania biomasy predstavujú požiarne 
riziko. Vznikajú horľavé a výbušné plyny (CH4, CO, H2, CnH2n+2), pyro-olej ako kvapalná zložka a 
pyrochars ako pevná zložka. V prípade pyrochars sa v podstate jedná o prevažne uhlíkatú prachovú 
zložku, ktorá v závislosti na svojej ploche, veľkosti častíc, objemu pórov a vlhkosti môže tvoriť so 
vzduchom explozívnu zmes (Friedrichová, et al., 2016). V roku 2012 bola publikovaná práca (Dronzi-
Undi, et al., 2012) zaoberajúca sa zisťovaním hodnôt samovznietenie pyrochars pri skladovaní vo 
vzťahu na okolitú teplotu a objem pyrochars. Pre okolitú teplotu 25 °C je to 5,3 m3pyrochars na kope, 
pri 40 °C už len 0,75 m3. Expozičný limit v bezpečnostných listoch má hodnotu 15 mg m-3 u 
respiračných častíc 5 mg m-3. 

Neúmyselné emisie častíc pyrochars počas výroby a použitia, ich modifikácie na zvýšenie 
účinnosti (oxidy kovov na povrchu – ZnO, TiO2, CuO, MgO) a chýbajúce možnosti ich 
environmentálne vhodnej likvidácie sa považujú za riziká spojené s výrobou a aplikáciou pyrochars 
a sú rizikové vzhľadom na životné prostredie a zdravie človeka.  

 
ZÁVER 
 
Využitie sorpčných javov má pri ochrane životného prostredia veľký význam - umožňuje izolovať 
hygienicky závadnú zložku z kontaminovaného prostredia, znížiť alebo odstrániť toxické anorganické 
alebo organické kontaminanty z odpadových vôd alebo znižovať obsah plynných zložiek v 
priemyselných exhalátoch.Na dekontamináciu sa používa veľa prírodných adsorbentov. či už 
anorganického (ílové minerály, zeolity) alebo organického charakteru (odpady z poľnohospodárskych 
výrob). Jednou z možností ako zlepšiť sorpčné a úžitkové vlastnosti drevných odpadov je pyrolýza 
„suchým spôsobom“, kedy dostávame low-cost materiál s vlastnosťami podobnými aktívnemu uhliu. 
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