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ABSTRAKT 

Ak sú povrchové vody nadmerne obohatené o zlúčeniny dusíka a fosforu, vodné prostredie sa môže 

stať eutrofickým -zjednodušene dochádza k premnoženiu rias a vodných makrofytov. Zhoršujú sa 

úžitkové a estetické vlastnosti vôd. Jedným zo spôsobov, ako znížiť množstvo nutrientov vo vodách je 

aplikácia rôznych adsorbentov v procesoch čistenia odpadových vôd, aplikáciou adsorbentov do pôd, 

kde regulujú kolobeh živín či ich aplikáciou do eutrofizovaných vodných útvarov. Takými adsorbentmi 

sú aj rôzne druhy biomasy a produkty z nej, tzv. pyrochars, ktoré sa vyrábaj tepelnou degradáciou 

biomasy pri teplotách nad 300 °C bez prístupu kyslíka (pyrolýzou). V príspevku sa venujeme sorpcii 

fosforečnanov a amónnych katiónov na biomase a jej pyrolyzovanej forme – pyrochars pripravených 

zahrievaním v neprítomnosti vzduchu (inertnej atmosfére dusíka) pri teplote 400 °C a 500 °C, ako aj 

adsorpciou na komerčne dostupnom adsorbente – aktívnom uhlí. Cieľom bolo porovnať ich adsorpčné 

vlastnosti a posúdiť, či by sa tento materiál mohol použiť pre prípadné zníženie obsahu nutrientov z 

vôd a pôd (pôdnych roztokov). 
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ABSTRACT 

If surface waters are excessively enriched with nitrogen and phosphorus compounds, the aquatic 

environment can become eutrophic - simplified algal and aquatic macrophyte multiplication. The 

utility and sensorics properties of water deteriorate. One way to reduce the amount of nutrients in 

water is by applying various adsorbents in wastewater treatment processes, by applying adsorbents to 

soils where they regulate nutrient cycle or by applying them to eutrophized water bodies. These 

adsorbents can be different types of biomass and its products, e.g. pyrochars, which are produced by 

thermal degradation of biomass at temperatures above 300 °C without access of oxygen (pyrolysis). 

The paper deals with sorption of phosphates and ammonium cations on biomass and its pyrolyzed 

form - pyrochars prepared by heating in the absence of air (inert nitrogen atmosphere) at 

temperatures of 400 °C and 500 °C, as well as adsorption on commercially available adsorbent - 

activated carbon. The aim was to compare their adsorption properties and assess whether this 

material could be used to eventually reduce the nutrient content of water and soils (soil solutions). 
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ÚVOD 
 

Jedným z procesov, ktorými možno zužitkovať nadbytočnú / odpadovú biomasu, je pyrolýza. 
Pri nej, na rozdiel od spaľovania biomasy, vo väčšej miere nevznikajú oxidované formy uhlíka (oxid 
uhličitý spoluzodpovedný za klimatickú krízu), ale chemicky stabilné formy uhlíka vo forme tzv. 
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pyrochars (niekedy podľa vstupnej suroviny nazývaný aj biochars, alebo biouhlie). Od dreveného 
uhlia (charcoal) sa líšia tým, že sa na uhoľnatenie nepoužíva kusové drevo, a že výsledný pevný 
produkt sa nepoužíva ako palivo. [14] Pyrochars súpodobné aktívnemu uhliu (active carbon) a to 
veľkosťou povrchovej plochy a podobnému procesu výroby. Pyrochars však oproti aktivovanému 
uhliu všeobecne nie je ďalej upravované. 

Pyrolýza je termický proces, ktorý prebieha pri teplotách 300 až 600 °C, bez prístupu kyslíka. 
Vďaka tomuto procesu vstupný materiál mení svoje fyzikálne a chemické vlastnosti, pričom vzniká 
porézny uhlíkový materiál s kompaktným hydrofóbnym jadrom prevažne aromatickej štruktúry, na 
povrchu vykazujúci hydrofilné a chemicky aktívne skupiny (-OH, C=O, -COOH). [5]V porovnaní so 
vstupnou surovinou má veľký špecifický povrch [3], znížený obsah kyslíka a vodíka.[1]Štruktúrou je 
podobný drevnému uhliu, pyrochars sú však výrazne odolnejšie voči mikrobiálnemu rozkladu. V 
porovnaní s pôvodnou hmotou je mikrobiálny rozklad výrazne menší (o 1,5 - 2 poriadky). Peng et al. 
[18] uvádzajú, že spoločne so zvyšujúcou teplotou pyrolýzy sa okrem nárastu obsahu aromatického 
uhlíka a redukcie pomeru O / C znižujerýchlosťrozkladu. Chemicky stabilný uhlík (prítomný 
v množstve 20 – 30 %) nepodlieha rozkladu čo má veľký význam pre tzv. sekvestráciu uhlíka, t.j. 
dlhodobé a bezpečné skladovanie uhlíka v životnom prostredí. [19]V závislosti od štruktúry sa 
priemerná doba zdržania uhlíka v pyrochars pohybuje od 90 do 1600 rokov.[14]Pyrochars môžu 
vznikať aj prirodzenou cestou z drevnej hmoty počas prírodných požiarov. 

Vlastnosti (najmä sorpčné) do značnej miery závisia od vstupnej suroviny (napr. borovicové 
drevo, slama z pšenice, ryža, šupky, hnoj, cukrová repa, čistiarenský kal) a podmienok pyrolýzy 
(teplota, rýchlosť ohrevu a doba pyrolýzy). [15]Vyššie teploty pyrolýzy majú všeobecne za následok 
zníženie výťažku produktu a to v dôsledku prchavosti niektorých organických frakcií. Pyrochars 
vyrobené pri nižších teplotách bývajú kyslé až neutrálne, zatiaľ čo pyrochars vyrobené pri vysokej 
teplote okolo 700 °C môžu mať naopak zásaditý charakter s pH v rozmedzí 12 – 13.[4] 

Z dôvodu nižšej účinnosti sorpcie pyrochars pre určité látky, napr. PAU, ich je nutné 
fyzikálno-chemicky modifikovať. Pomocou aktivačného procesu k pôvodným pórom daného 
materiálu možno pridať ďalšie póry s požadovanou veľkosťou. Veľkosť špecifického povrchu a objem 
vzniknutých pórov závisí na dobe a spôsobe aktivácie.Modifikácia sa vykonáva rôznymi metódami, 
napr. aplikáciou kyslého katalyzátora (kyselina sírová, kyselina citrónová), bázického katalyzátora 
(hydroxid draselný), pridaním solí kovov, spoločnou pyrolýzou s grafénom resp. exfoliovaným 
grafitom a pod. Pre zmenu alebo úpravu funkčných skupín na povrchu pyrochars sa môžu využiť 
reakcie, akosú napr. aminácia, sulfonácia alebo esterifikácia. [5] 

Pyrochars má veľké uplatnenie v poľnohospodárstve, čo ľudia poznali už pred niekoľkými 
tisíckami rokov. Napríklad indiánski domorodci v Austrálii alebo v delte rieky Amazonky v Južnej 
Amerike pridávali zuhoľnatené kusy dreva a inú organickú hmotu (kosti, exkrementy, popol a pod.) do 
pôvodnej, nie veľmi úrodnej pôdy. Po pridaní pyrochars sa z pôdy stala tmavá, veľmi kvalitná úrodná 
pôda, ktorá je označovaná ako Terra Preta. [20]Na rozdiel od popola v ktorom zostanú len alkálie (K, 
Ca, Mg), pyrochars obsahuje tiež fosfor, síru a v porovnaní s pôvodnou biomasou približne polovičné 
množstvo dusíka. [12]Pyrochars pôsobia dlhšie ako prirodzene sa rozkladajúca organická hmota, čím 
pôdu skvalitňujú.Prejaví sa to na vyššej úrodnosti, stabilite a schopnosti zadržiavať agrochemikálie 
(týmsa znižuje potreba aplikovať chemické hnojivá a pesticídy). Umožňuje prevzdušniť ílovité pôdy a 
zadržať vodu v piesočnatých pôdach. [8]Spolu s vodou zadržuje aj prítomné živiny, prípadne do pôdy 
pridané hnojivá (N, P, K), čím obmedzuje ich vymývanie (zrážkami) do vôd s následným problémom 
eutrofizácie. Pohorelý et al. [19] uvádza, že prídavok pyrochars do pôdy zvyšuje katiónovú výmennú 
kapacitu (KVK) až o 40 %. Aplikácia pyrochars by mohla pomôcť aj pri neutralizácii pôd. 
Použitímpyrochars vyrobených pri vyšších teplotách, teda s vyššou hodnotou pH, by mohla byť 
dosiahnutá neutralizácia príliš kyslých pôd a naopak pre alkalickej zeminy môžu byť vhodné 
pyrochars vyrobené pri nižších teplotách. [4] 

Pyrochars stimulujú aktivitu rôznych poľnohospodársky významných mikroorganizmov v 
pôde, čo môže výrazne ovplyvniť jej mikrobiálne spoločenstvo poskytujúce nespočetné množstvo 
ekosystémových služieb. Tento materiál obsahuje póry, ktoré poskytujú vhodný biotop mnohým 
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mikroorganizmom tým, že ich chránia napríklad pred vysušením, predáciou inými organizmami, 
zabezpečujú zdroj energie, uhlíka a živín. [10] 

Pyrochars pozitívne ovplyvňujú interakcie medzi mykorýznymi hubami a pôdnymi 
baktériami. Bakteriálne metabolity (flavonoidy, furány a rafinóza) špecificky podporujú rast hýf a 
kolonizáciu koreňa. Okrem toho môžu baktérie mykorýznym hubám poskytovať minerálnu výživu 
napr. bakteriálnu solubilizáciu fosfátov. Pyrochars môžu adsorbovať nielen toxické látky (fungicídy), 
ale aj signálne molekuly (CO2, flavonoidy, sesquiterpény, strigolaktóny), ktoré zaisťujú komunikáciu 
medzi mykorýznou hubou a hostiteľskou rastlinou. Z hľadiska prospechu pre mykorízu sa jednáo 
protichodné javy.Kolonizácia mikropórov môže poskytovať hýfam fyzickú ochranu pred 
konzumentami húb (fungalgrazers).[23]  

V živočíšnej výrobe sa využíva ako prídavok do siláže, doplnok krmiva, prísada do podstielok 
či na úpravu hnojovice. Ďalšou oblasťou, kde je možné využiť pyrochars, je technológia 
kompostovania. Kvôli nízkej hodnote pH kompostovanej biomasy sa na začiatku dekompozičných 
procesov často uplatňujú baktérie mliečneho kvasenia a kvasinky, čo je nežiaduce jednak z dôvodu 
neefektívnosti rozkladu, jednak pre vznikajúci nepríjemný zápach spôsobený vznikajúcim sulfánom. 
Prídavok pyrochars zvyšuje pH a zlepšuje tak podmienky pre dekompozičné procesy. [13] 
Samostatnou kapitolou je využitie pyrochars v remediácii pôd. [2] Využíva sa ich adsorpčná 
schopnosť voči ťažkým kovom a organickým látkam (pesticídy, PAU, farmaceutické výrobky, 
priemyselné odpady). [5] Súčasne sa táto technika zdá byť prísľubom aj pre predchádzanie znečisteniu 
povrchových a podzemných vôd, ktoré má svoj pôvod v kontaminovaných pôdach a do vôd sa dostáva 
procesom vylúhovanie alebo eróziou pôdnych častíc s asociovanými kontaminantmi.[11] 

Pyrochars možno využiť aj v ochrane a technológii vody, kde sa využíva ich schopnosť 
adsorbovať anorganické látky – ióny kovov, organické kontaminanty z vodného prostredia a pôdnej 
vody. Ako adsorbenty zároveň zabraňujú alebo obmedzujú vstupu nežiaducej látky do organizmu.[21] 
Pyrochars sa môžu použiť ako náhrada za drahšie aktívne uhlie. Využitie má aj pri znižovaní procesu 
eutrofizácie (čistenie / dočisťovanie odpadových vôd od zlúčenín dusíka a fosforu) či regeneráciu už 
eutrofizovanej vody. Kvôli veľkému množstvu fenolových a karboxylových skupín a vysokému 
podielu fulvokyselín a humínových kyselín pyrochars vystupujú ako komplexný anión. Pre 
adsorbovanie významnejšieho množstva fosforečnanov je preto potrebná predchádzajúca úprava 
pyrochars. Fosfor získaný z eutrofických a odpadových vôd po naviazaní na pyrochars možno 
opätovne využiť - jeho aplikácia do pôdy v podobe fosfátového hnojiva sa stáva čoraz rozšírenejšou 
myšlienkou. Týmto spôsobom je možné uzatvoriť cyklus využívania fosforu a tým riešiť problém jeho 
recyklácie a zvýšenia času do vyčerpania svetových zásob, ktoré sú obmedzené.[17] 

Používanie pyrochars predstavuje jednu z ciest, ako znižovať emisiedo atmosféry 
environmentálne prijateľnou cestou. Spaľovanie a rozklad drevnej biomasy a poľnohospodárskych 
zvyškov vedie k emisiám veľkého množstva oxidu uhličitého. Pyrochars ho dokážu ukladať do pôdy, 
redukujú sa aj emisie metánu a oxidu dusného z pôdy, čím sa ďalej znižujú emisie skleníkových 
plynov. [6, 7]Odhaduje sa, že pyrochars sú schopné kompenzovať maximálny udržateľný technický 
potenciál cca. 12 % ľudskej produkcie CO2-C ekvivalentných emisií. [24] Na rozdiel od iných 
technológií pri výrobe nevzniká odpad, tepelná energia a tiež pyro-oleje vznikajúce pri výrobe 
pyrochars, môžu byť použité s účelomnahradenia fosílnych palív. [9]  

Pri pomalej pyrolýze vzniká menej kvapalného produktu, zatiaľ čo pri rýchlej pyrolýze vzniká 
väčšie množstvo kvapalnej zložky resp. biooleja a relatívne menšie množstvo pyrochars. [16] Pri 
produkcii 35 % pyrochars bolo možné dosiahnuť maximálnu produkciu bioenergie 8,7 MJ na kilogram 
biomasy [24]. 

Využívanie pyrochars nepochybne predstavuje rad potenciálnych hospodárskych a 
environmentálnych výhod. Stále však existujú určité riziká, spojené s jeho využívaním ako sú možný 
výskyt toxických zlúčenín, napríklad polycyklických aromatických uhľovodíkov.Vlastnosti a zloženie 
pyrochars sú závislé na procese výroby a vstupných surovinách. [25] V priebehu pyrolýzy sa môžu 
kontaminovať kondenzovanými pyrolýznymi plynmi. Elektrónová rezonancia v pyrochars preukázala 
aj výskyt perzistentných voľných radikálov, ktoré môžu zapríčiniť spomalenie rastu rastlín. [22] 
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MATERIÁL A METÓDY 
 
Pre experimentálne práce sa použili nasledovné adsorpčné materiály: 

• neupravená biomasa - bukové piliny s priemerom častíc pod 20 µm, 
• pyrochars 400 - pripravené zahrievaním bukových pilín s priemerom častíc pod 20 µm v 

uzatvárateľných kelímkoch pri teplote 400 °C v mufľovej peci s prietokom dusíka 
200 ml min-1, 

• pyrochars 500 - pripravené zahrievaním bukových pilín s priemerom častíc pod 20 µm v 
uzatvárateľných kelímkoch pri teplote 400 °C v mufľovej peci s prietokom dusíka 200 ml 
min-1, 

• aktívne uhlie (MERCK). 
 

 
Obrázok 1: Adsorpčné materiály: bukové piliny, pyrochars pripravené pri 400 °C,  

pyrochars pripravené pri 500 °C a aktívne uhlie (MERCK) 

 
Ako modelový kontaminant bol použitý: 

• vodný roztok fosforečnanu, ktorý sa pripravil z dihydrogenfosforečnanu draselného KH2PO4 
(Lachema, Brno) a destilovanej vody. Pre stanovenie koncentrácie ortofosforečnanov sa 
použila spektrofotometrická metóda po reakcii s molybdénanom amónnym. Redukciou 
komplexu kyselinou askorbovou vzniká molybdénová modrá, ktorá je vhodná pre 
spektrofotometrické stanovenie pri vlnovej dĺžke 690 nm. 

• vodný roztok amónnych katiónov, ktorý sa pripravil z chloridu amónneho NH4Cl (Lachema, 
Brno) a destilovanej vody.Amoniak a amónne ióny reagujú v prostredí NaOH s K2[HgI4] 
(Nesslerovo činidlo) za vzniku žltohnedej zrazeniny, tzv. jodidu Millonovej zásady. 
Koloidný roztok je vhodný na spektrofotometrické stanovenie pri vlnovej dĺžke 410 nm. 

 
Adsorpčná schopnosť pyrochars sa stanovila nasledovným spôsobom: 

• Pri stanovení kinetiky adsorpcie sa na analytických váhach RADWAG AS 310/C/2 navážilo 
približne presne 5 mg vzorky biomasy, pyrochars 400, 500 alebo aktívneho uhlia. Vzorky sa 
presypali do sklenených uzatvárateľných skúmaviek so závitom a viečkom a každá sa zaliala 
5 ml roztoku fosforečnanu resp. amónnych katiónovs koncentráciou 10 mg l-1.Skúmavky so 
vzorkami sa uložili na horizontálnu rotačnú trepačku RSLAB-1 a nechali sa miešať tak, aby 
nedochádzalo k sedimentácií pyrochars po dobu 15, 30, 60, 180 a 360 minút. Po uplynutí 
časových intervalov sa skúmavky umiestnili do odstredivky JANETZKI T30 na oddelenie 
roztoku od pyrochars. Pipetou sa odpipetovala časť číreho roztoku v ktorom sa stanovila 
koncentrácia modelového kontaminantu. Zo získaných údajov sa zostavili kinetické 
závislosti. 

• Pri stanovení adsorpčných izoteriem sa na analytických váhach RADWAG AS 310/C/2 
navážilo približne presne 5 mg vzorky biomasy, pyrochars 400, 500 alebo aktívneho uhlia. 
Vzorky sa presypali do sklenených uzatvárateľných skúmaviek so závitom a viečkom a 
každá sa zaliala 5 ml roztoku fosforečnanu s koncentráciou 1; 2,5; 5; 7,5 alebo 10 mg l-1resp. 
amónnych katiónov s koncentráciou 10; 25; 50;75 alebo 100 mg l-1. Skúmavky so vzorkami 
sa uložili na horizontálnu rotačnú trepačku RSLAB-1 a nechali sa miešať tak, aby 
nedochádzalo k sedimentácií pyrochars po dobu 180 minút. Po uplynutí časového intervalu 
sa skúmavky umiestnili do odstredivky JANETZKI T30 na oddelenie roztoku od pyrochars. 
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Pipetou sa odpipetovala časť číreho roztoku v ktorom sa stanovila koncentrácia modelového 
kontaminantu. Zo získaných údajov sa zostavili krivky lineárnej, Freundlichovej a 
Langmuierovej izotermy. 

 
Všetky experimenty sa realizovali v triplikátoch. Z nameraných hodnôt bol odpočítaný 

prevádzkový blank (návažok adsorbenta sa zalial 5 ml destilovanej vody použitej aj na prípravu 
modelového roztoku a nakladalo sa s ním rovnako ako s ostatnými vzorkami). 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Po zhodnotení experimentálnych výsledkov je možné konštatovať, že všetky použité 
adsorbenty potvrdili schopnosť odstraňovať amónne katióny a fosforečnany z vodných roztokov. 

Kinetiku adsorpcie vo všetkých prípadoch lepšie popisuje model pseudodruhého poriadku. 
Optimálny čas na ustálenie rovnováhy v adsorpčnom systéme sme zistili z kinetických závislostí. K 
ustáleniu došlo pomerne rýchlo, približne po jednej hodine, avšak pre spoľahlivé dosiahnutie 
adsorpčnej rovnováhy aj u iných adsorbentov pri vyšších koncentráciách sme pre ďalšie experimenty 
v budúcnosti navrhli dobu kontaktu 3 hodiny. 

Adsorpčné izotermy sme popísali pomocou modelu lineárnej, Langmuirovej a Freundlichovej 
izotermy. Ukazuje sa, že ani jedna z uvedených izoteriem dobre necharakterizuje priebeh adsorpcie – 
priebeh zodpovedá krivke typu S. Okrem povrchovej adsorpcie pravdepodobne dochádza aj k 
prenikaniu a viazaniu nutrientov do zjavne nerovnorodých dutín pyrochars, čo vedie k viacerým, 
možno konkurenčným alebo vzájomne opačne pôsobiacim dejom. Táto komplikovanosť priebehu 
izoteriem sa zvyšuje s predpokladaným rastom aromacity a kondenzácie adsorbenta, keď najideálnejší 
priebeh sorpčnej izotermy sme pozorovali pri biomase (v tomto prípade však možno počítať aj s 
čiastočným príspevkom absorpcie, keďže bunkové steny sú prirodzene schopné prijímať živiny), a 
najmenej ideálny pri pyrochars pripraveným pri najvyššej teplote. 

 
ZÁVER 
 

Jedným zo spôsobov, ako znížiť množstvo nutrientov vo vodnomprostredí je aplikácia 
rôznych adsorbentov v procesoch čistenia odpadových vôd, aplikáciou adsorbentov do pôd, kde 
regulujú kolobeh živín či aplikáciou adsorbentov priamo do eutrofizovaných vodných útvarov. 
Takýmito adsorbentmi sú aj rôzne druhy biomasy a materiály z nej vyrobené, najmä pyrochars, ktoré 
by v budúcnosti mohli byť lacnou a environmentálne prijateľnou náhradou aktívneho uhlia. Nami 
použité materiály potvrdili svoje adsorpčné schopnosti pri odstraňovaní amónnych katiónov 
a fosforečnanov z vôd. V súčasnosti testujeme modifikácie týchto materiálov pre dosiahnutie zvýšenej 
adsorpčnej kapacity. 
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