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Abstrakt 

 

TONHAUZER P., Využitie biomasy a odpadu ako suroviny pre obnoviteľné zdroje energie. [Dizer-

tačná práca] – Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Kated-

ra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Bratislava, 2015, 129 s. 

 

Dizertačná práca je zameraná na využitie alternatívnych obnoviteľných zdrojov energie ako plnohod-

notnej náhrady za tradičné neobnoviteľné zdroje. Zameriavame sa na spôsoby zvyšovania výhrevnosti 

surovín sušením a pyrolýzou.  Ako najuniverzálnejší prostriedok považujeme proces pyrolýzy. Vzniká 

pri ňom teplo a produkty, ktoré možno použiť priamo ako palivá alebo po úprave ako prímesi do palív. 

V prípade uskladnenia tuhého pyrolýzneho zvyšku, môžeme považovať pyrolýzu za vhodnú metódu 

záchytu CO2 z atmosféry. Pyrolýza predstavuje proces prispievajúci k trvalo udržateľnému spôsobu 

získavania energie a nakladania s komunálnymi, biologickými a kontaminovanými odpadmi. Navyše, 

výrobou v lokálnych podmienkach a z lokálnych zdrojov sa zvyšuje využívanie krajiny, zamestnanosť 

v regiónoch a energetická sebestačnosť štátu. Ďalej sa venujeme možnosťami ovplyvňovania výhrev-

nosti nízkovýhrevných palív pomocou produktov pyrolýzy. Pri kombinovanej výrobe palív (pele-

ty, brikety) z biomasy, odpadov a pyrolýznych produktov predpokladáme zvýšenie výhrevnosti výraz-

ne nad 20 MJ.kg-1.  

 

Kľúčové slová: biomasa, odpady, sušenie, pyrolýza, výhrevnosť 
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Abstract 

 

TONHAUZER P., The use of biomass and waste as raw materials for renewable energy. [PhD Thesis] 

– Comenius University in Bratislava. Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Department of 

Astronomy, Physics of Earth and Meteorology, Bratislava, 2015, 129 p. 

 

This thesis focuses on the use of alternative renewable energy sources as a full replacement for tradi-

tional non-renewable resources. We focus on ways to increase the heating value of the raw materials 

by drying and pyrolysis. Pyrolysis, as we consider, is the most universal process. It generates heat and 

products which may be used directly as fuel or after modification as additives to fuels. If we store the 

solid pyrolysis residue, pyrolysis can be considered as a suitable method of capturing CO2 from the 

atmosphere. Pyrolysis is a process contributing to sustainable energy recovery and disposal of munici-

pal, biological and contaminated wastes. Moreover, the production in local conditions from local re-

sources increases land use, employment in the regions and energy self-sufficiency of the state. Fur-

thermore, we deal with possibility of affecting low heating value of fuels by using pyrolysis products. 

With combined production of fuels (pellets, briquettes) from biomass, wastes and pyrolysis products 

we expect an increase in heating value of well over 20 MJ.kg-1. 

 

Keywords: biomass, waste, drying, pyrolysis, heating value 
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Úvod 

Dizertačná práca je zameraná na využitie alternatívnych obnoviteľných zdrojov energie ako plnohod-

notnej náhrady za tradičné neobnoviteľné zdroje. Keďže otázky environmentálneho charakteru nie je 

možné riešiť oddelene jednu od druhej, preto aj počas riešenia tejto práce došlo k prelínaniu viacerých 

oblastí ako sú environmentálne problémy, energetika a hospodárstvo.  

Teoretická časť je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole sú zbežne popísané neobnoviteľné 

zdroje energie. Väčšia pozornosť sa venuje obnoviteľným zdrojom so zameraním na biomasu, jej 

vznik, základné rozdelenie a zloženie. Tu sú spomenuté aj odpady, typy odpadov, nakladanie s od-

padmi a ich základné vlastnosti. Druhá kapitola je zameraná na vplyv človeka a využívania energie na 

životné prostredie. Sem patria základné environmentálne problémy ako znečistenie, skleníkový efekt, 

zmena klímy, uhlíková stopa a uhlíková neutralita. Tretia a najrozsiahlejšia kapitola je venovaná spô-

sobom energetického zhodnotenia biomasy a odpadov. Kapitola začína základnou charakterizáciou 

palív, definovaním výhrevnosti a spalného tepla. Zaujímavou možnosťou je odhad výhrevnosti 

z chemického zloženia alebo fyzikálnych vlastností suroviny. Ďalej pokračujeme s hodnotením vý-

hodnosti a nevýhodnosti využívania biomasy a odpadov na energetické účely. Podkapitola 

o biopalivách sa venuje tuhým, kvapalným a plynným zdrojom energie, ktoré charakterizuje z pohľadu 

výroby, výhrevnosti a základných vlastností. V časti o metódach energetického využitia biomasy 

a odpadu sú spomenuté spaľovanie, splyňovanie, skvapalňovanie a pyrolýza. Pyrolýza je vypracovaná 

detailnejšie, keďže ide o nosnú tému celej práce. Ku koncu kapitoly sa ešte zameriavame na možnosti 

uskladnenia energie s dôrazom na uskladnenie tepla. 

Experimentálna časť obsahuje popis experimentálnej aparatúry so zameraním na pyrolýzny systém. 

Nasleduje metodika meraní, odberu a prípravy vzoriek a charakteristika vybraných typov biomasy 

a odpadu. Dosiahnuté výsledky sú rozdelené do troch kategórii – sušenie, pyrolýza a uskladnenie tep-

la. Pri sušení sa venujeme vplyvu prirodzeného a umelého sušenia, aký vplyv má predúprava sušenej 

látky, dĺžka sušenia, teplota sušenia a čo sa deje s biomasou po usušení. So zvyšovaním teploty pre-

chádzame oblasťou tzv. praženia a dostávame sa k pyrolýze. Pyrolýzu považujeme za najuniverzálnej-

ší spôsob zhodnotenia biomasy a dopadov, riešenie nakladania s kontaminovanými materiálmi a s 

rôznymi environmentálnymi záťažami. Proces pyrolýzy začíname popisom štartovania, charakterizá-

ciou vznikajúcich spalín z propánu a fyzikálnych parametrov. Nasledujú pyrolýzy vybraných typov 

biomasy a odpadov. Na konci sú zhrnuté a porovnané jednotlivé typy pyrolýznych produktov. V po-

slednej časti sa venujeme uskladneniu tepla v parafínových uskladňovačoch, ktoré využívajú aj teplo 

fázovej premeny parafínu. 
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Teoretická časť 

1. Zdroje energie 

Energiu v rôznych formách potrebujeme a využívame dennodenne. Výhodou je možnosť jej prevede-

nia na iné druhy energie, samozrejme s určitými stratami danými účinnosťou konverzie. V súčasnosti 

máme k dispozícii rôzne formy a metódy výroby energie. Človek z nich využíva hlavne teplo 

a elektrickú energiu. 

1.1. Neobnoviteľné zdroje energie 

Už samotný názov vypovedá o charaktere týchto zdrojov ako o surovinách limitovaných ich množ-

stvom. Samozrejme aj niektoré z neobnoviteľných zdrojov energie (uhlie, zemný plyn, ropa) sú z geo-

logického hľadiska trvajúceho milióny rokov obnoviteľné. No, pre človeka to je predsa len príliš dlhá 

doba. Neobnoviteľné zdroje sa tradične využívajú už stovky rokov. Pre ich lepšie vlastnosti (vyššia 

energetická hustota) a jednoduchšie nakladanie sú ešte aj dnes základom, na ktorom stojí súčasná spo-

ločnosť. Prirodzene ich využívanie sprevádzajú značné negatívne dôsledky na človeka a životné pro-

stredie, ktoré chtiac-nechtiac tolerujeme v snahe udržať si vlastnú životnú úroveň. Nevýhodou 

a aktuálnou hrozbou neobnoviteľných zdrojov energie je ich vyčerpateľnosť v dohľadnej dobe desia-

tok rokov, možno storočí [1]. 

1.2. Obnoviteľné zdroje energie 

Alternatívou sa stávajú obnoviteľné zdroje predstavujúce dlhodobý, nevyčerpateľný a trvalo udržateľ-

ný zdroj energie. Prirodzene sa aj u nich stretávame s environmentálnymi problémami. Napríklad emi-

sie vzniknuté pri spaľovaní biomasy sú zdrojom znečistenia, ale v porovnaní so spaľovaním fosílnych 

palív, kde sa do atmosféry dostávajú aj rôzne toxické látky, sú oveľa menej škodlivé. Obnoviteľné 

zdroje sú špecifické tým, že sú nerovnomerne rozmiestnené a poskytujú relatívne málo energie. Ich 

komerčné využívanie si preto vyžaduje záber veľkých plôch. Väčšina energie okrem geotermálnej 

a prílivovej pochádza zo Slnka. Veterná pochádza z vetrov generovaných nerovnomerným ohrievaním 

vzdušných más. Vodná je závislá na množstve dažďa, ktorý zas závisí od schopnosti slnka vyparovať 

vodu. Energia biomasy pochádza primárne z rastlín, ktoré ju tvoria pri fotosyntéze pohlcovaním sl-

nečného žiarenia [1]. 

Obnoviteľné zdroje môžeme využívať priamo alebo ich premeniť na vhodnejšie formy energie. Prí-

kladom priameho využitia, kde dochádza k bezprostrednému pôsobeniu zdroja energie, sú slnečné 

pece, geotermálne kúrenie, vodné a veterné mlyny. Nepriame využitie predstavuje hlavne výrobu elek-

trickej energie pomocou fotovoltických solárnych článkov alebo generátorov, ktorých turbíny sú po-

háňané silou vetra, vody alebo pary vzniknutej pri spaľovaní biomasy. Iný nepriamy spôsob je použiť 

biomasu ako potravu pre mikroorganizmy, ktoré z nej vytvoria bioplyn [1].  

1.2.1. Biomasa 

Pod pojmom biomasa všeobecne rozumieme hmotu organického pôvodu. Smernica EÚ 2001/77/ES ju 

definuje ako biologicky rozložiteľné frakcie výrobkov, odpadu a zvyškov z poľnohospodárstva (vráta-

ne rastlinných a živočíšnych látok), lesníctva a príbuzných odvetví vrátane biologicky rozložiteľných 

frakcií priemyselného a komunálneho odpadu [2]. 
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A) Vznik biomasy 

Schopnosť využiť a uskladniť slnečné žiarenie zo slnka je základným kameňom života na Zemi. Or-

ganická podstata biomasy vzniká u primárnych autotrofných1 producentov, vyšších rastlín, siníc a rias 

obsahujúcich fotosyntetické farbivá (chlorofyl-a, chlorofyl-b,...), ktoré absorbujú slnečné svetlo urči-

tých vlnových dĺžok [3].  

Zložitým procesom fotosyntézy sa premieňa slnečná energia na chemickú, pričom sa spotrebúvajú 

anorganické látky ako voda z pôdy a oxid uhličitý zo vzduchu. Výsledným produktom je cukor (glu-

kóza C�H��O�) a následne ďalšími reakciami ostatné organické látky potrebné pre život a stavbu or-

ganizmu. Zjednodušená rovnica fotosyntézy má známy tvar: 

12	H�O+ 6CO� → C�H��O� + 6O� + 6H�O. (1) 

Takto uložená energia je v čase potreby využívaná rastlinou ako potrava. Všetky ostatné (heterotrofné) 

organizmy nie sú schopné vytvárať si organické látky z anorganických. Sú závislé na prijímaní orga-

nických látok potravou, či už rastlinného (bylinožravce) alebo živočíšneho (mäsožravce) pôvodu. 

Energiu potrebnú na prežitie získavajú oxidáciou skonzumovanej biomasy [3; 4]. 

B) Rozdelenie biomasy 

Biomasa v sebe zahŕňa všetku organickú hmotu nielen prírodného ale aj umelého charakteru. Podľa 

pôvodu rozdeľujeme biomasu na tri základné typy: 1. rastlinnú – dendromasa (drevo z lesov 

a plantáží), fytomasa (poľnohospodárske a záhradné byliny, priemysel spracovávajúci byliny, vedľaj-

šie produkty a zvyšky, zmesi a prímesi, ovocná biomasa), 2. živočíšnu - zoomasa, 3. komunálne 

a priemyselné odpady [5; 6]. 

Podľa zdroja vzniku biomasy: 

a. lesná biomasa - dendromasa (drevo z lesov a plantáží), fytomasa (poľnohospodárska, záhrad-

ná, ovocná, okrasná), 

b. poľnohospodárska biomasa – rýchlorastúce dreviny, rastlinná biomasa (energetické rastliny, 

vedľajšie produkty (slama, ostatky po likvidácii krovín, seno, ostatky z viníc a sadov,...)), ži-

vočíšna biomasa (exkrementy z chovu zvierat, ostatky krmív, zvyšky tiel, srsť,...), 

c. komunálne a priemyselné odpady (komunálne organické odpady, kaly z odpadových vôd, or-

ganické odpady z potravinárskych výrob (odpady z mliekarní, mäsokombinátov, liehovarov a 

konzervární), drevospracujúci priemysel (odrezky, stružliny, piliny)) [5; 7]. 

Podľa energetického využitia biomasy: 

• biomasa vhodná na spaľovanie - slama (obilná, repková, kukuričná, slnečnicová), drevný od-

pad (z vinohradov a sadov), 

• biomasa vhodná na výrobu bioplynu - exkrementy hospodárskych zvierat, zelená hmota, od-

pad z potravinárskych prevádzok, 

                                                      

1 autotrofný – živiaci sa pomocou syntézy organických zlúčenín z neorganických (podľa Jazykovedného ústavu 

Ľ. Štúra SAV) 
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• biomasa vhodná na výrobu kvapalných biopalív ako - metylester repkového oleja (MERO), 

bioetanol, 

• biomasa zámerne pestovaná na tento účel - rýchlorastúce dreviny a traviny (topoľ, vŕba, jelša, 

paulovnia, miskant,...), - energetické rastliny: s vysokým obsahom cukru na výrobu alkoholu 

(cukrová repa, zemiaky, obilie,...), na výrobu bionafty (repka olejná) [5]. 

C) Produkcia biomasy 

Existencia života na Zemi ovplyvňuje tzv. uhlíkový cyklus, kolobeh uhlíka v prírode. Môžeme predpo-

kladať, že za tých pár miliárd rokov, takmer neexistuje organická látka, ktorá neprešla fázou zelenej 

rastliny. Odhaduje sa, že fotosyntetizujúce organizmy sú schopné ročne zachytiť až 10�� kg uhlíka, 

z toho 54% prispievajú suchozemské rastliny a 46% morské. Po energetickej stránke to predstavuje asi 

130 TW premenenej slnečnej energie na chemickú, ale celkovo iba 0,1 % žiarenia dosahujúceho po-

vrch Zeme. Dôvodom tak nízkeho využitia energie je hlavne nízka účinnosť fotosyntézy pohybujúca 

sa reálne okolo 5-6%. Ďalším faktorom je zlý manažment človeka, ktorý spôsobuje, že v oblastiach 

vhodných na tvorbu biomasy sa z ornej pôdy stávajú stavebné pozemky, priemyselné parky a podobne 

[8; 9; 10]. 

Prirodzená produkcia drevenej biomasy je v našich podmienkach asi 5 ton sušiny na hektár za rok. 

Túto hodnotu je možné zvýšiť zlepšeným hospodárením a výberom vhodnejších rastlín, čím dosiah-

neme 10-15 t.ha-1 za rok. Bežné hodnoty v tropických oblastiach dosahujú 15-25 t.ha-1 za rok, niektoré 

druhy v určitých oblastiach dosahujú rekordné hodnoty až 40 t.ha-1 sušiny ročne [11]. 

Z časového hľadiska vzniku biomasy počas roka v podmienkach Slovenskej republiky rozlišujeme 

stálu a sezónnu tvorbu biomasy. Produkcia fytomasy je v oblastiach mierneho klimatického pásma 

sezónnou záležitosťou trvajúcou od jari do jesene. Zoomasa je počas roku relatívne stabilná (mierny 

vplyv majú len veľké sviatky a nástupu zimného obdobia). Vznik ostatných biologicky rozložiteľných 

odpadov je ustálený, závisí však aj od vývoja trhu [12]. 

D) Zloženie biomasy 

Z hľadiska chemického zloženia je biomasa dosť rôznorodá. Je treba rozlišovať biomasu rastlin-

nú, živočíšnu a ostatnú, keďže sa navzájom líšia ale v rámci svojej kategórie sú relatívne rovnorodé. O 

ostatnej biomase vo forme komunálnych a priemyselných odpadov budeme hovoriť v kapitole 1.2.2. 

a) Rastlinná biomasa - fytomasa 

U rastlinnej biomasy sú najdôležitejšie prvky uhlík, vodík a kyslík. Základné zloženie niektorých dru-

hov je uvedené v tabuľke (Tab. 1), ďalšie zdroje [13], [14]. Ako vidíme, percentuálne zloženie základ-

ných stavebných prvkov sa druhovo veľmi nelíši a takisto sa výraznejšie nelíšia ani ich energetické 

vlastnosti. Pri biomase sa na rozdiel od fosílnych palív objavuje približne dvojnásobné množstvo kys-

líka a menšie množstvo uhlíka, obsah vodíka je u oboch približne rovnaký. Výskyt prvkov tvoriacich 

škodliviny (hlavne pri spaľovaní) je vo všetkých palivách nežiaduci. Sú to hlavne chlór, síra, dusík a 

iné. Výhodou biomasy je relatívne nízky obsah takýchto látok. Okrem toho sa v nej objavujú aj stopo-

vé látky ako Pb, K, Na, Ca, Si, Mn, B, Cu, Fe, Ni, Mg, Zn, a iné [5; 15]. 
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Na úrovni zlúčenín obsahujú rastlinné druhy v priemere asi 20-30% lignínu a 70-80% uhľovodíkov na 

báze cukrov. Táto zložka pozostáva z mnohých molekúl cukrov spojených do dlhých reťazcov poly-

mérov. Dve významné zložky uhľovodíkov na báze cukrov sú celulóza a hemicelulózy [6; 16]. 

Tab. 1 Chemické zloženie rastlinnej biomasy a jej porovnanie s fosílnymi palivami [15] 

Palivo 
Zložky paliva v suchej hmote (%) 

C H O N S Cl 
Smrekové drevo s kôrou   49,8 6,3 43,2 0,13 0,015 0,005 
Bukové drevo s kôrou   47,9 6,2 45,2 0,22 0,015 0,006 
Topoľové drevo - krátke výhonky   47,5 6,2 44,1 0,42 0,031 0,004 
Vŕbové drevo - krátke výhonky   47,1 6,1 44,3 0,54 0,045 0,004 

Kôra s ihličnatého dreva   51,4 5,7 38,7 0,48 0,085 0,019 
Žitná slama   46,6 6,0 42,1 0,55 0,085 0,400 
Pšeničná slama   45,6 5,8 42,4 0,48 0,082 0,190 
Zrno pšenice   43,6 6,5 44,9 2,28 0,120 0,040 
Pšeničné zrno so slamou  45,2 6,4 42,9 1,41 0,120 0,090 

Repková slama   47,1 5,9 40,0 0,84 0,270 0,470 
Jačmenná slama   47,5 5,8 41,4 0,46 0,089 0,400 
Repkové semeno   60,5 7,2 23,8 3,94 0,100 0,000 
Miskant - Ozdobnica čínska   47,5 6,2 41,7 0,73 0,150 0,220 
Poľnohospodárske seno   45,5 6,1 41,5 1,14 0,160 0,220 

Pasienková tráva   46,1 5,6 38,1 1,34 0,140 1,390 

Čierne uhlie   72,5 5,6 11,1 1,30 0,940 < 0,1 
Hnedé uhlie   65,9 4,9 23,0 0,70 0,390 < 0,1 

 

 

Celulóza (C6H10O5)n je prírodný polysacharid tvoriaci základnú zložku bunkových stien s polymeri-

začným stupňom od cca. 4000 (drevo) do 6000 (bavlna). Podľa typu rastliny dosahuje 32-56% podiel 

z obsahu sušiny. Ihličnaté dreviny obsahujú 45 až 54%, listnaté od 40 do 45% celulózy. Množstvo 

celulózy je závislé aj od podmienok rastu. Celulóza sa v rastline využíva na stavbu vláken zabezpeču-

júcich pevnosť rastliny [16; 17; 18]. 

CH2OH
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Obr. 1 Štruktúrny vzorec celulózy [19; 20] 

Hemicelulózy sú makromolekulové látky tvorené rôznymi polysacharidmi s menším polymerizačným 

číslom (100-200). Podľa svojej funkcie a výskytu patria do viacerých skupín ako sú gumy, slizy, 

škrob, pektínové látky a iné. Hemicelulózy sú tesne spojené s celulózou a lignínom. Sú zväčša amorf-

né, málo rozvetvené a chemicky menej odolné ako celulóza. Drevo listnatých drevín obsahuje 35-39% 

hemicelulóz, ihličnany 25-27% [17; 18]. 
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Lignín je vysokopolymérnou amorfnou látkou aromatického charakteru. V rastlinách má spojovaciu 

funkciu. Makromolekula obsahuje približne 65% uhlíka, 6% vodíka a 29% kyslíka. Na benzénovom 

jadre má naviazané základné funkčné skupiny metoxyl, hydroxil a propánový reťazec, ktoré 

v kombinácii s arylpropánovými jednotkami vytvárajú zložitú štruktúru. Zloženie lignínu je navyše 

závislé od druhu rastliny, veku, časti rastliny, klímy a iných faktorov. Lignín je termoplastická látka, 

ktorá mäkne medzi 120-160°C. Percentuálne zastúpenie lignínu je najvyššie u ihličnatých drevín, kde 

dosahuje 28-33%, listnaté dreviny obsahujú 18-26% a ostatné rastliny zväčša 12-18% [17; 18]. 

Vo fytomase sa vyskytujú v malých množstvách aj ďalšie prevažne nízkomolekulové organické látky 

(1-3%, u tropických drevín až 15%). Patria sem sacharidy (škrob, pektín,..), fenoly (triesloviny, flavo-

noidy, stilbény, lignány), terpény, estery, bielkoviny a iné. Anorganické látky (0,1-0,5%, tropické až 

5%) tvoria po spálení popol a voda v rozmedzí od 50 do 200% vzhľadom na absolútne suchú hmotu 

[6; 17; 18]. 

Stromová hmota sa skladá z dreva, kôry a zelenej hmoty (konáre a ihličie, resp. listy). Ihličnaté drevi-

ny sú zložené z dreva 70-80%, kôry 10-15% a zelenej hmoty 10-15%. Listnaté dreviny z dreva 60-

75%, kôry 10-20% a zelenej hmoty 15-20% [5]. 

Rýchlorastúce dreviny 

Rýchlorastúce dreviny sa vyznačujú relatívne krátkou dobou rastu s hmotnostným prírastkom výz-

namne prevyšujúcim priemerný prírastok ostatných drevín. Ich použitie je jednou z možností využitia 

málo produktívnych poľnohospodárskych pôd, pôd zaťaženými imisiami, resp. iných nelesných po-

zemkov určených na nepotravinárske účely. Doba medzi výsadbou a ťažbou sa pohybuje okolo 5 ro-

kov. Pri výbere rýchlorastúcej dreviny rozhoduje ich dostupnosť, vhodnosť pre daný typ pôdy 

a podnebia, potenciálny ročný výťažok z hektára, výsledné náklady a zisk. V našich podmienkach 

môžeme dosiahnuť u niektorých druhov výťažok až 15 t.ha-1 za rok. Pre klimatické a pôdne podmien-

ky Slovenskej republiky sa ukazuje ako najvhodnejšie pestovanie druhov ako sú: topole, vŕby, pajasa-

ny, bresty, ruže, jelše, lipy, liesky, jarabiny, brezy a smrekovce [5]. 

Energetické rastliny 

Energetické rastliny sú rastliny s nedrevnatou stonkou cielene pestované pre produkciu energie. Ich 

pestovaním je možné v mnohých oblastiach nahradiť konvenčné palivá. Pri výbere rozhodujú rôzne 

agrotechnické parametre ale hlavne ich vlastnosti ako výnos a výhrevnosť [5].  

Cielene pestované energetické rastliny je možné rozdeliť na: 

• obilniny (celé rastliny v rátane zrna), 

• trávnaté porasty (trvalé trávne porasty, miskant), 

• olejnaté rastliny (repka olejná, slnečnica), 

• škrobovo-cukornaté rastliny (zemiaky, cukrová repa, kukurica), 

• ostatné rastliny (konope, cirok) [5].  

Podľa časového hľadiska pestovania energetických rastlín: 

• jednoročné: 

o pôda ostáva stále v dobrom stave pre možný návrat k pôvodnému pestovaniu, 
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o môžu to byť druhy s nízkou kŕmnou hodnotou alebo obsahujúce škodlivé a jedovaté rast-

linné druhy, 

o niektoré rastlinné druhy dosahujúce v našich podmienkach relatívne vysoké ročné výnosy 

sušiny: cirok sudánsky (14-18 t.ha-1), konope siate (8,5-16 t.ha-1), pšenica ozimná (9-12 

t.ha-1), slez praslenový (8-12 t.ha-1), kapusta sitinová (6-8 t.ha-1), 

• viacročné a trvácne:  

o odpadá každoročné sadenie a kultivácia rastlín, 

o rastú aj na pôdach nižšej kvality, 

o niektoré rastlinné druhy a ich výnosy: komotica biela (12-15 t.ha-1), jastrabina východná 

(10 t.ha-1), slnečnica hľuznatá (8-10 t.ha-1), štiav kŕmny (15-25 t.ha-1), ježibaba guľatohlavá 

(14-16 t.ha-1), ranostaj pestrý (9-10 t.ha-1), topoľovka ružová (13-16 t.ha-1) [5; 11]. 

b) Invázne druhy 

U niektorých rastlinných druhov, vhodných na energetické využitie, s pôvodom v zahraničí sa stretá-

vame s pojmom invázny druh. Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z.z. o 

ochrane prírody a krajiny sú invázne druhy rastlín zakázané dovážať, držať, pestovať, rozmnožovať, 

obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné 

rozšírenie invázneho druhu. Každý vlastník (nájomca, správca) je povinný zo svojho pozemku odstra-

ňovať invázne druhy rastlín a zamedziť ich opätovnému šíreniu. To pre nás reálne znamená nemož-

nosť pestovať ich cielene na výrobu energie [21]. 

Najčastejšie sa používa mechanické odstraňovanie (kosenie, sekanie,..). Otázkou však ostáva ako po-

stupovať pri likvidácii takejto biomasy, keďže jej zotrvanie na pozemku môže viesť k ďalšiemu šíre-

niu, resp. k nežiaducim chemickým procesom, a voľné uloženie v krajine je zakázané. Podľa metodic-

kého usmernenia k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody 

a krajiny je možné využívať invázne druhy na energetické účely. Rentabilita takejto likvidácie zabez-

pečuje výhrevnosť suchej biomasy 17-18 MJ.kg-1 a vysoká ročná produkcia 10 až 30 t.ha-1. Finálnym 

výsledkom je odstránenie (často len oslabenie) porastu invázneho druhu, ale vznik kvalitného paliva 

(pelety, brikety,..) [22]. 

Nakladanie s inváznymi druhmi prináša so sebou aj nevýhody. Pri neopatrnom sušení a preprave je 

riziko rozšírenia invázneho druhu na nové stanovištia. Preto je nutné prepravovať biomasu na miesto 

spracovania zabalenú do vriec, fólií a podobne, čo sa finálne premietne aj do ceny paliva. Jednou 

z možností môže byť kúpa rastlín neschopných ďalej sa rozmnožovať vo voľnej prírode. 

c) Živočíšna biomasa - zoomasa 

Ak popisujeme základné chemické zloženie tiel organizmov, zameriavame sa hlavne na zloženie bu-

niek, ktoré tvoria štyri skupiny látok: cukry, tuky, bielkoviny a nukleové kyseliny. Ich podiel je pre 

každý druh špecifický a závislý nielen od funkcie bunky, ale aj od veku, environmentálnych podmie-

nok a podobne [4; 23]. 

Zvierací odpad 

Zvierací odpad môžeme rozdeliť na telá a časti tiel, vrátane „produktov“ živočíšneho pôvodu, ktoré 

neboli alebo už nie sú určené na priamu ľudskú spotrebu. Veľkým prispievateľom je mäsiarska výroba 
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a mliekarské závody produkujúce hlavne kvapalné odpady vo veľkých množstvách. Takúto odpadnú 

vodu musíme pred vypustením do riek vyčistiť, pretože je silne znečistená organickými látkami 

a chemikáliami. Nedostatočné vyčistenie sa prejavuje v tokoch zvýšením obsahu dusíka, fosforu, suši-

ny a zmenou BSK5
2, čo časom vedie k eutrofizácii vody, t.j. k zhoršeniu biologickej rovnováhy 

a kvality vody. Významnú úlohu pri tvorbe živočíšneho odpadu majú aj hygienické normy definujúce 

spôsoby nakladania s potravinami, ako sú dĺžka skladovania, teplota uskladnenia a iné [24]. 

Riasy a sinice 

Riasy a sinice patria medzi najstaršie organizmy. Podľa fosílnych nálezov mali významný podiel pri 

pretvorení atmosféry z pôvodnej bezkyslíkatej na kyslíkatú. Ich súčasný podiel na tvorbe kyslíka je asi 

30% [11]. 

Riasy môžeme využiť v potravinárstve, kozmetike, zdravotníctve a vďaka svojmu rýchlemu rastu 

(svoj objem dokážu zoštvornásobiť za jediný deň) aj na energetické účely. Majú potenciál predbehnúť 

ostatné zdroje biomasy ako najlacnejšia, najľahšia a environmentálne najmenej škodlivá alternatíva 

výroby pohonných hmôt. Na svoj rast potrebujú iba slnečné svetlo, vodu a oxid uhličitý. Počas svojho 

rastu dokážu pohlcovať aj škodlivé znečisťujúce látky, ako dusík z odpadných vôd alebo CO2 

z výfukových plynov elektrární na fosílne palivá. Riasy produkujú veľké množstvá tukov, uhľovodí-

kov a iných zložitých olejov. Je prakticky dokázané, že zatiaľ čo z jedného hektára kukurice možno 

vyrobiť ročne 2 500 litrov bioetanolu, zo sójových bôbov 560 litrov, tak u rias až 45-tisíc [11; 23]. 

Sinice (cyanobaktérie) predstavujú pre vodné hospodárstvo problém. Vyskytujú sa vo vodných nádr-

žiach, kde rýchlo rastú, tvoria toxické látky a pokrývajú hladinu (vodný kvet), tým bránia okysličova-

niu vody a spôsobujú úhyn vodnej fauny [11].  

Podľa záverov zo [23] ovplyvňuje biochemické zloženie rias a siníc ekonomickú stránku ich energe-

tického využitia. Napríklad pri výrobe bionafty, zvýšený obsahu tukov (15-50% sušiny) znižuje iné 

cenné zložky biomasy, čím sa jej výroba stáva menej výhodnou. Na druhej strane sa ročný hektárový 

zisk suchej biomasy pohybuje medzi 60 až 220 ton, v závislosti na zemepisnej šírke, použitej techno-

lógii,... Preto je možné využívať ich aj na iné účely ako výrobu metánu, etánu, prímesi do tuhých palív 

a podobne [23]. 

E) Využitie biomasy 

Biomasa je univerzálnym a všade rozšíreným materiálom. Neplní iba úlohu úložiska energie, ale po-

skytuje aj výživu, je základnou surovinou, z ktorej sa vyrábajú chemikálie, stavebný materiál aj palivá. 

Vďaka svojej dostupnosti ju využívame už od nepamäti. Začalo to spaľovaním dreva na výrobu tepla 

a prípravu jedál. Neskôr ju nahradila jej fosílna forma, ktorá sa až dodnes podstatnou mierou podieľa 

na fungovaní sveta. Fosílne palivá však majú niekoľko nevýhod. Najmä ide o vyčerpateľnosť, čo ich 

radí k neobnoviteľným zdrojom energie3. Ich používaním sa dostávajú na zemský povrch a hlavne do 

                                                      
2 BSK5 – biochemická spotreba kyslíka. Udáva spotrebu kyslíka za 5 dní pri 20°C na úplnú oxidáciu všetkých 

odbúrateľných látok vo vzorke. Čím je táto hodnota vyššia, tým je voda znečistenejšia. 
3 Pojem neobnoviteľný je v tomto prípade chápaný v porovnaní k ľudským požiadavkám a vnímaniu času, keďže 

proces fosilizácie prebieha neustále ale z hľadiska človeka v neúmerne dlhom časovom období. 
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atmosféry rôzne znečisťujúce látky. Biomasa je z chemického hľadiska environmentálne vhodnejšie 

palivo ako uhlie. Súvisí to s tým, že má nižší obsah síry (Tab. 1). Obsah popola pri spálení je tiež nižší 

ako v prípade uhlia, navyše tento popol neobsahuje toxické kovy a iné kontaminanty a pre jeho obsah 

živín je možné využiť ho ako hnojivo. Z hľadiska svojej perspektívy sa považuje biomasa za kľúčový 

obnoviteľný zdroj energie. Už dnes sa podieľa zo 14% na celosvetovej spotrebe primárnych energetic-

kých zdrojov. V rozvojových krajinách je dokonca najdôležitejším palivovým zdrojom (v niektorých 

krajinách až do 90%). Nevýhodou jej používania je široký záber pôdy a s tým spojené ohrozenie po-

travinovej bezpečnosti. Biomasa je vo väčšine sveta sezónny zdroj s kolísajúcou úrodou silne ovplyv-

ňovanou počasím [1; 11]. 

1.2.2. Odpady 

Dynamický rozvoj spoločnosti so sebou prináša zvýšenú produkciu odpadov. Odpady môžeme vše-

obecne charakterizovať ako produkty ľudskej činnosti, ktoré v súčasnosti nemáme ako využiť. A hoci 

vznikajú pri každej ľudskej aktivite, nakladaniu s nimi sa dlhodobo nevenovala patričná pozornosť. Až 

globálne problémy životného prostredia (znečistenie, ozónová diera,...) a ľudstva (hlad, dopyt po ener-

gii,...) upriamili pozornosť na riešenie otázok odpadového hospodárstva. Ku klasickému hromadnému 

skládkovaniu a spaľovaniu pribudla recyklácia, kompostovanie a predovšetkým samotné predchádza-

nie tvorby odpadov. 

A) Typy a množstvo odpadov  

Podľa doteraz platného Zákona o odpadoch číslo 223/2001 Z.z. sa vymedzuje pojem odpad ako hnu-

teľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo 

osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Na Obr. 2 je znázornený pohyb materiálov v spoločnosti 

a vznik odpadov [25; 26]. 

 

Obr. 2 Tok materiálov v spoločnosti [25]. Vysvetlivky: 1. suroviny, 2. výroba, 3. výrobky, 4. používanie výrob-
kov, 5. opätovne použité materiály, 6. získané materiály, 7. priemyselný odpad, 8. priemyselný odpad, 9. odpad 
z domácností, 10.  odpadové materiály používané na výrobu energie. 
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Za hlavné príčiny nárastu produkcie odpadov sa považujú tri faktory: demografický rast populácie (ku 

dnešnému dňu žije na Zemi vyše 7 mld. obyvateľov)4, zvyšovanie osobnej spotreby (doháňanie život-

nej úrovne vyspelých krajín rozvojovými) a technológia (úroveň terajšej veľkoodpadovej technológie 

vedie k ich rastu). Odpady predstavujú jeden z kľúčových problémov pri znečisťovaní životného pro-

stredia [27].  

Charakteristickým znakom odpadov je ich rôznorodosť, čo nám umožňuje ale aj znemožňuje ich pres-

né zatriedenie. Môžeme sa na ne pozerať z rôznych hľadísk: skupenstvo, pôvod: energetické, priemy-

selné, domové (komunálne), poľnohospodárske, stavebné a iné; chemické zloženie: anorganické 

a organické; vplyv na životné prostredie: neškodné a škodlivé (toxické a nebezpečné); vznik: odpady 

v mieste ťažby surovín, v mieste výroby, spotreby, spracovania, likvidácie; aktivita: rádioaktívne, 

neaktívne; cezhraničná preprava: dovoz, vývoz, tranzit; homogenita: homogénny, zmiešaný; legislatí-

va: ostatné, nebezpečné; časová premenlivosť: nemenné (suť), premenlivé (biomasa); a iné [27; 28]. 

Určenie celkového množstva vyprodukovaných odpadov vo svete sprevádza mnoho problémov. 

V prvom rade ide o mernú jednotku v ktorej udávame ich množstvo. Väčšinou sa používa hmotnosť, 

ale napríklad hmotnosť organickej hmoty je oveľa väčšia, keď je vlhká ako po vysušení. Pri objeme je 

podobný problém. Ak máme plastové alebo sklenené fľaše, tak ich objem ostáva rovnaký ale hmot-

nosť môže byť v závislosti od naplnenia rozdielna. Druhým problémom je samotné zadefinovanie 

pojmu odpad v rôznych štátoch a spôsoby jeho inventarizácie. Zloženie odpadov je ovplyvňované 

toľkými parametrami, že je takmer nemožné presne ich zatriediť a určiť vývoj v budúcnosti [28; 29]. 

B) Odpady na Slovensku 

Produkcia odpadov mala podľa každoročne vydávaných správ o životnom prostredí v Slovenskej re-

publike od roku 1992 (34 mil. ton) klesajúci charakter a v posledných rokoch kolíše na hranici 10 mil. 

ton (v roku 2013 to bolo 9,7 mil. ton). Komunálny odpad mierne narastá k hodnote 2 mil. ton ročne, 

nebezpečné odpady majú okolo 0,5 mil. ton a najpremenlivejšou zložkou je ostatný odpad (iný ako 

komunálny), ktorý ovplyvňuje najmä stavebníctvo (stavebný odpad, výkopová zemina,...) a priemysel 

(vývoz trosky z hute,...). Zber údajov o stave, vzniku a nakladaniu s odpadmi v SR zabezpečuje Re-

gionálny informačný systém o odpadoch (RISO) [27; 30; 31].  

C) Nakladanie s odpadmi 

Dlhodobým zameraním Európskej únie je vytvorenie alebo skôr priblíženie sa k najideálnejšej až uto-

pistickej vízii tzv. bezodpadovej spoločnosti, v ktorej odpad neexistuje a všetok „odpadný“ materiál sa 

100% využije. Takáto filozofia kladie v prvom rade dôraz na samotné predchádzanie vzniku odpadov. 

Ak už odpad musí vzniknúť, malo by ho byť čo najmenej. Prioritou sa stáva maximalizovať v čo naj-

väčšej miere ich zhodnotenie, recykláciu a opätovné využitie. V prípade nemožnosti opätovného vyu-

žitia odpadu, je potrebné ho environmentálne vhodným spôsobom zneškodniť, t.j. tak aby nedošlo 

k ohrozeniu zdravia ľudí a k poškodeniu životného prostredia nad mieru stanovenú predpismi. Jednot-

livé spôsoby sa často hierarchicky usporadúvajú (Obr. 3), odráža sa tak aktuálna (ideálna) potreba 

nakladania s odpadmi. Čím nižšie na obrázku postupujeme, tým klesá ich významnosť [27; 25].  

                                                      
4 Aktuálny stav svetovej populácie - http://www.worldometers.info/world-population/. 
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a) Zhodnocovanie odpadov 

Zhodnocovanie odpadov sú podľa zákona NR SR 409/2006 Z.z. činnosti vedúce k využitiu fyzikál-

nych, chemických alebo biologických vlastností odpadov [32].  

Spôsoby zhodnocovania: 

• využitie ako palivo alebo na získavanie energie, 

• regenerácia (rozpúšťadlá, kyseliny, zásady), 

• recyklácia (organické a anorganické látky, kovy), 

• kompostovanie, 

• spätné získavanie komponentov (odstraňovaním znečistenia), 

• prečisťovanie (oleje),  

• úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životné-

ho prostredia [32]. 

 

Obr. 3 Zložky odpadovej hierarchie podľa [25]. 

b) Zneškodňovanie odpadov 

Zneškodňovanie odpadov je podľa zákona NR SR 409/2006 Z.z. také nakladanie s nimi, ktoré nespô-

sobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. Tento spôsob je najpouží-

vanejší ale aj najmenej vhodný [32]. 

Spôsoby zneškodňovania odpadov: 

• uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládkovanie), 

• úprava pôdnymi procesmi (biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde), 

• hĺbková injektáž (prečerpanie tekutých odpadov do vrtov, baní a prirodzených úložísk), 

• ukladanie do povrchových nádrží (umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, 

rybníkov, lagún), 

• špeciálne vybudované skládky odpadov (umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou 

úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia), 

• vypúšťanie a vhadzovanie do vôd morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno, 

• iná biologická úprava, 

obmedziť množstvo odpadu 

opätovne použiť 

recyklovať 

zhodnotiť 

zbaviť 
sa 
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• iná fyzikálno-chemická úprava (pyrolýza), 

• spaľovanie na pevnine alebo na mori, 

• trvalé uloženie (umiestnenie kontajnerov v baniach). 

• zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z predošlých činností, 

• uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z predošlých činností, 

• skladovanie pred použitím niektorej z predošlých [32]. 

Iné používané spôsoby zneškodňovania a minimalizácie odpadu sú: redukcia rozmerov (balením, dr-

vením,...), redukcia váhy (separácia, recyklácia,...), výroba energie z odpadu (spaľovanie, pyrolýza, 

splyňovanie,...) a biologické postupy (kompostovanie, anaeróbna digescia,...) [25]. 

c) Predchádzanie vzniku odpadov 

Predchádzanie vzniku odpadov by malo byť v modernej spoločnosti prvoradou otázkou pred začatím 

každého druhu výroby. Medzi spôsoby predchádzania vzniku odpadov patria napríklad máloodpadové 

a bezodpadové technológie. Ide o praktické použitie znalostí, metód a prostriedkov tak, aby v rámci 

potrieb človeka poskytovali najracionálnejšie praktické využitie prírodných zdrojov a energie, 

a chránili tak životné prostredie. Znamená to minimálnu spotrebu materiálu a energie, lepšie využitie 

vstupných (aj recyklovaných) surovín a zavádzanie nových inovatívnych technológií a postupov. Po-

jem „bezodpadový“ možno chápať ako technologické optimum v danom čase a pri danej úrovni tech-

nológie. V tomto prípade sa ekologický prínos spája s ekonomickým. Ak totiž minimalizujeme množ-

stvo odpadu, minimalizujeme aj množstvo vstupujúcich materiálov, a teda znížime vstupné materiálo-

vé a skladovacie náklady [25; 28; 33].  

Okrem toho je dôležité venovať pozornosť predĺženiu životnosti produktov. Mnohé z nich majú obme-

dzenú trvanlivosť len čisto z komerčných dôvodov. Redukcia hmotnosti výrobkov zmenou dizajnu. 

Použitie recyklovateľných jednorazových obalových materiálov. Zvyšovanie kvality použitím odolnej-

ších materiálov. Opraviteľnosť a kompatibilita zariadení (napr. multifunkčné diaľkové ovládanie). 

Náhrada materiálov menej toxickými. Zmenou riadiacich postupov môžeme dosiahnuť lepšie hospo-

dárenie a riadenie zásob. A samozrejme po splnení svojej funkcie by sa mala zabezpečiť maximálna 

možná separácia jednotlivých materiálov [25; 28; 33].  

Najväčší podiel na zneškodňovaní všetkých odpadov má v SR skládkovanie až 80%, ďalšie výz-

namnejšie spôsoby sú biologická úprava, fyzikálno-chemická úprava a spaľovanie, z ktorých sa každý 

pohybuje na úrovni 5% [31]. Hrubým porovnaním s Obr. 3 zistíme, že súčasný stav a aktuálna potreba 

nakladania s odpadmi sa značne rozchádzajú (a podobne je na tom väčšina sveta). Skládkovanie ako 

najposlednejšie riešenie zo všetkých možných spôsobov dominuje. Zotrvávanie v takom stave je ne-

udržateľné a z pohľadu ďalších generácií nezodpovedné. 

Za účelom podpory recyklácie odpadov na Slovensku vznikol v roku 2001 neštátny Recyklačný fond. 

Jeho primárnou funkciou je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať projekty zakladajúce 

a rozvíjajúce separovaný zber a zhodnotenie odpadov. V súčasnosti podporuje žiadosti v 11 sektoroch 

zameraných na: 1. opotrebované batérie a akumulátory, 2. odpadné oleje, 3. opotrebované pneumatiky, 

4. viacvrstvové kombinované materiály, 5. elektrozariadenia, 6. plasty, 7. papier, 8. sklo, 9. vozidlá, 

10. kovové odpady a 11. všeobecné (zamerané propagáciu a podporu separovaného zberu). Platcami 



 

13 

 

do Recyklačného fondu sú výrobcovia a dovozcovia komodít podľa jednotlivých sektorov (1-10). 

Výšku príspevku presne upravuje zákon o dopadoch [30; 34].  

D) Vlastnosti odpadov 

Variabilita odpadov nám znemožňuje jednoznačný opis ich vlastností. Ten je možný až systematickým 

rozdelením do kategórií a podkategórií, podľa vopred definovaných zásad. Pri danej úrovni zovše-

obecnenia sme schopní sledovať a porovnávať odpady z pohľadu ich fyzikálnych, chemických a iných 

vlastností. 

a) Fyzikálne vlastnosti 

Nielen pre odpady ale aj biomasu je dôležité poznať niektoré fyzikálne vlastnosti, ktoré ovplyvňujú 

spôsob nakladania s nimi. Sú to: hmotnosť (kg, t), objem (m3), hustota(kg.m-3), teplota (°C), zrnitosť 

(mm), tepelná vodivosť (W.m-1.K-1), merné teplo (J.kg-1), veľkosť povrchu (m2.g-1), výhrevnosť 

(MJ.kg-1), zhutniteľnosť, zamŕzavosť, morfológia,  tvrdosť, rádioaktívna aktivita, elektrické 

a magnetické vlastnosti, optické vlastnosti, mechanické vlastnosti – pevnosť, elasticita, pružnosť, pó-

rovitosť, a iné [28; 35]. 

b) Chemické vlastnosti 

Chemické vlastnosti odpadov: chemické zloženie (základné, stopové), vlhkosť, entalpia (J.mol-1) urču-

je povahu chemických reakcií - endo- alebo exotermické procesy, rozpustnosť, pH, reaktivita, horľa-

vosť, zápalná teplota, výbušnosť, obsah popola, obsah prchavých látok, a iné [28]. 

c) Iné vlastnosti 

Biologické: kompostovateľnosť, škodlivosť pre životné prostredie,...; hygienické: mutagenita, terato-

genita, karcinogenita,...; ekonomické: náklady spojené s nakladaním s daným typom odpadu (likvidá-

cia, preprava,...); a iné. 

2. Využívanie energie a životné prostredie 

Človek ovplyvňuje seba a svoje okolie pri každej činnosti. Pričom najvýraznejší negatívny dopad je 

dôsledkom využívania rôznych zdrojov energie v energetike, doprave a iných odvetviach ľudskej čin-

nosti. Vznikol tak rad environmentálnych problémov zasahujúci všetky zložky životného prostredia. 

Medzi ne patrí znečisťovanie životného prostredia, oslabovanie ozónovej vrstvy, hromadenie odpadov, 

skleníkový efekt, zmena klímy a mnohé iné. 

Nech využívame akýchkoľvek zdroj energie, nikdy ho nedokážeme stopercentne využiť, čo je dané 

účinnosťou premeny na elektrickú energiu alebo prácu. Nevyužitá „odpadná“ energia potom odchádza 

napríklad vo forme tepla (nízkoteplotná voda alebo plyny) von do okolitého prostredia a spôsobu-

je lokálne zvýšenie teploty5. Takéto teplo má však veľký potenciál na zvýšenie účinnosti tým, že sa 

môže využiť na predohrev vstupnej suroviny, vykurovanie priľahlých budov a podobne. Našťastie 

                                                      
5 Zvýšená teplota vody má výrazný vplyv na druhové zloženie vodného ekosystému a úroveň kyslíka vo vode. 

Zvýšená teplota vzduchu zas mení mikroklímu v okolí miesta vypúšťania, vznik tzv. tepelného ostrova. 
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využívanie kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v tzv. kogeneračných jednotkách, resp. 

elektrickej energie, tepla a chladu v trigeneračných jednotkách, sa v súčasnosti stáva štandardom. 

2.1. Znečistenie 

Najzávažnejším problémom je znečisťovanie všetkých zložiek životného prostredia rôznymi znečisťu-

júcimi látkami ako sú emisie, odpadové vody, popol,... Dopad každej z nich začína v lokálnych pod-

mienkach. Napríklad prevádzka veternej elektrárne ovplyvňuje len svoje bezprostredné okolie hlukom, 

stroboskopickým efektom a inými. Iné zdroje znečistenia môžu mať regionálny charakter ako napr. 

prachové častice presahujúce hranice štátov, znečistenie vôd a iné. Globálny charakter majú hlavne 

emisie skleníkových plynov, látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a podobne.  

Tab. 2 Vzdušné emisie elektrárne Torsvik vo Švédsku [36] 
 

Zložka Jednotka Garancia Povolený limit 2007 2008 2009 
Prach mg.m-3 5 10 0,09 0,18 0,14 
HCl mg.m-3 5 10 0,03 0,08 0,01 
SO2 mg.m-3 20 50 5,99 4,40 2,10 
HF mg.m-3 1 1 0,02 0,02 0,02 
Hg µg.m-3 30 50 0,08 0,29 0,44 
Cd+Tl µg.m-3 50 50 0,02 0,025 0,03 
PCDD/PCDF6 µg.m-3 0,05 0.1 0,027 0,003 0,002 

Tab. 3 Emisie do vôd z elektrárne Torsvik vo Švédsku [36] 
 

Zložka Jednotka Garancia 
Povolený 

limit 
2007 2008 2009 

pH - - 7-9 8,6 8,7 8,8 
NH4-N mg.l-1  0 50 4,1 1,8 1,9 
Cl- mg.l-1 500 500 5,0 <4,3 <3,6 
As µg.l-1 - 150 <1,2 <0,5 0,6 
Cd µg.l-1 5 5 <0,12 <0,05 <0,05 
Cr µg.l-1 - 100 3,45 <3,2 <5,6 
Cu µg.l-1 - 100 4,7  2,0 1,8 
Hg µg.l-1 1 1 <0,11 <0,6 <0,3 
Ni µg.l-1  100 <1,6 <0,5 <1,2 
Pb µg.l-1 50 50 2,2 <0,7 <1,8 
Tl µg.l-1 - 50 <2 <1 <1 
Zn µg.l-1 - 600 <9 <5 <11 
PCDD/PCDF ng.l-1 0,3 0,3 <0,005 <0,006 0,008 

 

Nie vždy je možné (ekonomicky, dostupnosťou zdrojov,..) využívať zdroje s minimálnym dopadom na 

životné prostredie. Výroba elektrickej energie zo spaľovania odpadov, uhlia, biomasy, alebo použitie 

iných fyzikálno-chemických spôsobov zhodnocovania ako sú pyrolýza, splyňovanie a skvapalňovanie 

sú spoločnosťou vnímané veľmi negatívne. Je to pravdepodobne zapríčinené negatívnou skúsenosťou 

z minulosti, kedy pre neexistenciu, resp. porušovanie limitov na exhaláty boli kontaminované značné 

územia ťažkými kovmi, popolčekom, kyslými dažďami,... S tým bol spojený zlý stav životného pro-

stredia spolu so zvýšenou chorobnosťou obyvateľov žijúcich v okolí. Tu treba dodať, že vznik nových 

                                                      
6 PCDD - polychlorované dibenzo-p-dioxiny, PCDF - polychlorované dibenzofurány; 
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elektrární, spaľovní a im podobných zariadení je v súčasnosti podmienený prísnou legislatívou 

s podmienkou dôkladného čistenia spalín. Preto sa venuje značné úsilie pri výskume a vývoji techno-

lógií na zníženie znečistenia a vplyvov znečistenia. Odmietanie verejnosťou je preto z väčšej časti 

vplyvom nedostatočnej informovanosti a neznalosti problematiky. 

Pri správnej funkcii systému sú relevantné emisie pod hranicami limitov! Ako príklad uvádzame elek-

tráreň Torsvik zo Švédska (v prevádzke od r. 2006), v ktorej sa spaľuje komunálny (40%) odpad spolu 

s priemyselným (60%). Okrem elektrickej energie sa využíva aj teplo. Vodné a vzdušné emisie (Tab. 2 

a Tab. 3) sú vďaka čisteniu hlboko pod limitmi [36; 37]. Iným príkladom je  prvá uhoľná elektráreň 

SaskPower CCS (Kanada), ktorá nevyrába žiadne emisie. Projekt za 1,4 miliardy $ zachytáva všetok 

vyrobený oxid uhličitý a využíva ho pri ťažbe ropy pumpovaním do podzemných zásobníkov [38]. 

2.2. Skleníkový efekt 

Skleníkový efekt nastáva v akomkoľvek objeme (atmosféra, skleník,..) obsahujúcom plyny, ktoré sú 

schopné absorbovať dlhovlnné (tepelné) žiarenie, čo sa následne prejaví aj na teplote. Prirodzený skle-

níkový efekt atmosféry Zeme predstavuje asi 33°C, čím sa dosiahla priemerná teplota atmosféry cca. 

15°C. Každá zo zložiek atmosféry absorbuje žiarenie v rozsahu určitých vlnových dĺžok s vlastnou 

špecifickou účinnosťou. Takzvané skleníkové plyny (CO2, CH4, H2O,SF6,...) zosilňujú skleníkový 

efekt. Iné látky (CO, NOx, nemetánové prchavé organické uhľovodíky,..), ktoré nie sú skleníkovými 

plynmi, zas môžu pôsobiť nepriamo ako prekurzory ozónu. Existujú ale aj zlúčeniny znižujúce sklení-

kový efekt atmosféry ako sú aerosóly a sírany [39].  

Pre lepšiu orientáciu v problematike a názornosť sa začalo v praxi používať spojenie globálny poten-

ciál oteplenia (GWP - Global Warming Potential), ktorý sa stanovuje na obdobia 20, 100 a 500 rokov. 

Výstupom je bezrozmerná veličina udávajúca koľko tepla zachytí skúmaná látka v porovnaní 

s oxidom uhličitým, ktorého GWP je pre všetky časové intervaly rovný 1. Na porovnanie GWP 20 pre 

metán je asi 84, čo znamená, že metán zachytí 84-krát viac tepla v porovnaní s rovnakým množstvom 

CO2 počas obdobia 20-tich rokov. GWP 100 pre metán je na druhú stranu iba 28, čo súvisí s jeho 

priemernou dobou zotrvania v atmosfére 12,4 roku [40].  

Mnohé skleníkové plyny patria medzi prirodzené zložky ovzdušia. Pôsobením človeka u nich došlo 

k výraznému ovplyvneniu koncentrácii. Navyše, len vplyvom človeka sa dostávajú do atmosféry látky 

nepôvodné, umelé, v množstvách prevyšujúcich možnosti ich prirodzeného odbúravania7. Patria sem 

freóny (CFC, HCFC), halóny,  fluórované uhľovodíky (HFC, PFC) a rad ďalších plynov (SF6,..), kto-

rých čas zotrvania v atmosfére je častokrát v desiatkach až stovkách rokov a vyznačujú sa aj ove-

ľa vyšším GWP. Napríklad GWP 500 pre SF6 dosahuje až 32600 s dobou zotrvania v atmosfére 3200 

rokov! [40; 39] 

2.3. Klimatická zmena a jej dôsledky 

Svetová klíma je dynamický systém meniaci sa v závislosti od rôznych faktorov: slnečné žiarenie, 

sopečná činnosť, pohyby tektonických dosiek, Milankovičove cykly, chemické zloženie atmosféry, 

                                                      
7 Patria sem chemické a fotochemické reakcie, absorpcia vodnými plochami, fotosyntéza rastlinami a iné. 



 

16 

 

biologické procesy,... IPCC8 definovalo zmeny klímy ako zmeny vzniknuté následkom prirodzených 

pochodov. Zmena klímy sa na druhú stranu spája iba s pôsobením človeka počínajúc začiatkom prie-

myselnej revolúcie v polovici 18. storočia. Najzávažnejšie antropogénne vplyvy sú: zosilňovanie skle-

níkového efektu emisiami skleníkových plynov a zoslabovanie ich prirodzených záchytných mecha-

nizmov, tepelné znečistenie atmosféry, hydrosféry a litosféry, zmena energetickej bilancie zemského 

povrch (zmena albeda Zeme odlesňovaním, zmena hydrologických pomerov,...) a ďalšie [39].  

Dôsledky klimatickej zmeny sa modelujú pomocou niekoľkých scenárov, ktoré počítajú s rôznym 

socioekonomickým vývojom sveta (nové technológie, vývoj ekonomiky, vývoj počtu obyvateľov, 

ochrana životného prostredia a podobne). Je veľmi pravdepodobné, že do roku 2100 prekročí vplyvom 

človeka priemerná globálna teplota zemského povrchu hodnotu 1,5°C v porovnaní s obdobím medzi 

rokmi 1850 až 1900. Nutné je však dodať, že regionálny nárast teplôt môže byť pre niektoré oblasti 

oveľa vyšší (v oblastiach pólov možno až do 10°C!). Iné scenáre priemernej globálnej teploty sa po-

hybujú v rozmedziach od 0,3 do 4,8°C. Rast teploty sa predpokladá dokonca aj pri scenároch, ktoré 

predpokladajú aktivity zamerané na riešenie problémov životného prostredia. Čo je dôsledkom dnes 

vypúšťaných emisií skleníkových plynov, ich dlhej doby zotrvania, vysokej schopnosti absorpcie žia-

renia a samozrejme zvýšenej koncentrácie. Medzi ďalšie dôsledky klimatickej zmeny patria zmeny: 

zrážkového režimu (extrémy zrážok), zaľadnenia (úbytok ľadovcov), cirkulácie morských prúdov 

(odklon Golfského prúdu), hladiny svetových oceánov (rast od 0,2 do 1,0 metra do roku 2100), cirku-

lácie v atmosfére (posun frontálnych zón), ekosystémov (výrazný negatívny dopad na citlivé ekosys-

témy) a iné [40; 39]. 

2.4. Uhlíková stopa a uhlíková neutralita 

Uhlíková stopa je meradlom emisií skleníkových plynov vzniknutých priamo alebo nepriamo pôso-

bením človeka alebo produktov. Hlavným dôvodom výpočtu uhlíkovej stopy je podať informácie 

akým spôsobom vplývajú organizácie, osoby a produkty na zmenu klímy. Napríklad drevené výrobky 

z trvalo udržateľného lesa majú zápornú uhlíkovú stopu, t.j. pôsobia ako úložiská uhlíka [41; 42]. 

Uhlíková neutralita je stav s nulovou uhlíkovou stopou. Vyprodukované množstvo CO2 a iných uhlí-

kových zlúčenín vypustených do atmosféry sa rovná ich záchytu z atmosféry. Biomasa sa všeobecne 

považuje za uhlíkovo neutrálnu komoditu, pretože jej spálením vznikne približne rovnaké množstvo 

CO2 aké bolo uložené počas rastu. Tento predpoklad však podceňoval dôležitosť času za aký sa emisie 

z atmosféry opäť zachytia v biomase. Z toho dôvodu boli emisie z biomasy dlho ignorované pri posu-

dzovaní vplyvov na životné prostredie (LCA9). Nastáva potreba brať do úvahy, obzvlášť ak ide o dlho 

rotujúcu biomasu ako sú stromy, komplexnejší model zahrňujúci faktory ako druh biomasy, 

                                                      
8 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – Medzivládny panel pre klimatickú zmenu pod záštitou 

OSN – medzinárodný orgán posudzujúci najnovšie vedecké, technické a socioekonomické informácie na pocho-

penie klimatickej zmeny [106]. 
9 LCA (Life Cycle Assessment) – posudzovanie a meranie environmentálneho vplyvu produktov počas ich ži-

votnosti od vyťaženia suroviny, cez spracovanie, výrobu, distribúciu, používanie, opravy, údržbu až po likvidá-

ciu alebo recykláciu [43]. 
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zdroj, spracovanie a transport biomasy, modelovanie rastu porastov, časovanie emisií a sekvestráciu 

[41; 43; 44; 45]. 

2.4.1. Záchyt uhlíka 

Spaľovaním fosílnych palív sa do ovzdušia dostáva stále viac a viac „nového“10 uhlíka vo forme CO2, 

CO, CH4 a iných. Do istých koncentrácií si s nimi dokáže príroda poradiť sama pomocou fotosyntézy 

alebo naviazaním do oceánov. Nad touto hranicou sa už začína koncentrácia v ovzduší zvyšovať. 

Vzniká problém. Mnohé z emisií sú totiž považované za skleníkotvorné plyny. Riešením je zastavenie 

spaľovania fosílnych palív (v súčasnosti ešte stále nepriechodné riešenie) alebo metódy dodatočného 

záchytu a uskladnenia uhlíka [46; 47; 44]. 

Súčasné metódy uskladnenia uhlíka sú zamerané hlavne na záchyt CO2. Zameriavajú sa na jeho zá-

chyt, kompresiu, transport a uloženie pod zem alebo do mora. Sú však energeticky veľmi náročné, 

cena dosahuje až 80% z ceny vyprodukovanej elektrickej energie. Jedným spôsobom ako znížiť cel-

kovú cenu uskladňovania by mohlo byť ďalšie využitie zachyteného CO2 ako palivo, nosný plyn 

a podobne. Výskum v tomto smere prebieha na niekoľkých úrovniach [46; 47]: 

• Záchyt CO2 priamo v spaľovni pomocou rozpúšťadiel rozpustených vo vode. 

• Zmena fáz - tekutý absorbent sa po spojení s CO2 mení na tuhú látku. Jeho ohriatím sa CO2 uvoľ-

ňuje a absorbent sa stáva opäť kvapalným. Výhodou je, že sa nemusí ohrievať iné médium (napr. 

voda), čím sa stáva proces lacnejším. 

• Záchyt v géle pomocou iónovej tekutiny zachytávajúcej CO2. 

• Elektrická separácia využíva elektrickú energiu na chemickú aktiváciu a deaktiváciu sorbentov. 

• Mineralizácia uhlíka – využite reakcie CO2 s minerálmi, pri ktorej vzniká pevný uhličitan. Nevý-

hodou je malá rýchlosť reakcie. Hľadajú sa vhodné katalyzátory. 

• Využitie kryštalických organometalických pórovitých látok na absorpciu CO2. 

• Využitie „špongie“ z dutých vláken, v ktorých sa nachádza iónová kvapalina založená na alkohole 

alebo soľ. Pri spojení s CO2 zväčšujú objem, čo trochu limituje účinnosť záchytu. 

• Supersonická kompresia spalín  (použitie technológií z veterného tunela), čím sa zníži teplota 

a z CO2 vzniká suchý ľad. 

• Záchyt CO2 pomocou kyslíkového spaľovania na fluidnom lôžku. Namiesto vzduchom je palivo 

spaľované kyslíkom (koncentrácia 21-40%) a vzniknutými spalinami. Vzniká koncentrované CO2 

vhodné na uskladnenie. 

3. Spôsoby energetického zhodnotenia biomasy a odpadu 

Dopyt po energiách neustále rastie a aj napriek snahám znižovať spotrebu elektrospotrebičov 

a zvyšovať účinnosť výroby elektrickej energie, zisťujeme, že takýto stav nie je dlhodobo udržateľný. 

Preto sa ohliadame aj na chudobnejšie zdroje energie a spôsoby ich zušľachťovania. Medzi takéto 

zdroje patrí aj biomasa a odpady, ktorých využitie bolo minimálne, obmedzené napríklad len na spa-

ľovanie kusového dreva v domácnostiach resp. komunálneho odpadu pri znižovaní jeho množstva. 

                                                      
10 Fosílny uhlík bol milióny rokov v pomalom tempe zachytávaný z atmosféry. Jeho spálením sa rýchlym tem-

pom vracia do atmosféry, čím sa narúša celková rovnováha. 
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Zvládnutie energetického využitia  týchto zdrojov nám umožní čiastočné odbremenenie sa od fosíl-

nych palív a zároveň riešenie nakladania s odpadom. Medzi najdôležitejšie energetické charakteristiky 

palív patrí ich chemické zloženie a s ním spojená výhrevnosť a spalné teplo [11; 48].  

3.1. Analýza zloženia biomasy a odpadov 

Pri analýze palív sa zameriavame na základné parametre (Obr. 4), ktoré dostatočne charakterizujú ich 

vlastnosti ako sú – obsah vody a popola, spalné teplo Qs, výhrevnosť Qi, prchavá a neprchavá horľavi-

na, obsah síry, charakteristické teploty popola, spekavosť popola, mechanické vlastnosti,... Všetky 

tuhé palivá sa skladajú z troch základných zložiek: celková voda, popol (presnejšie popoloviny) 

a horľaviny. Toto zloženie sa dá vyjadriť vzťahom: 

� + � +� + � + � + � + � = 100%, (2) 

kde jednotlivé časti predstavujú hmotnostné percentá vody (V), uhlíka (C), vodíka (H), kyslíka (O), 

síry (S), dusíka (N) a popola (P) [6; 49].  

Voda je obsiahnutá v každom tuhom palive. Predstavuje nežiaducu príťaž, pretože tvorí nehorľavú 

zložku znižujúcu výhrevnosť. Ovplyvňuje konštrukciu spaľovacích zariadení a býva častým zdrojom 

problémov. Obsah vody sa v tuhých palivách pohybuje v rozsahu 0-70%. Vodu v palivách rozdeľuje-

me na voľnú a viazanú. Voľnú vodu alebo aj vodu primiešanú môžeme oddeliť odstredením, odkvap-

kávaním alebo filtráciou. Zvyšok vody je kapilárne viazaný a rozdeľujeme ho na vodu hrubú, hygro-

skopickú a ukludovanú. Hrubá voda sa určuje ako rozdiel hmotnosti neupravenej vzorky pred sušením 

na vzduchu a po ňom. Sušením pri teplote 105-110°C sa z paliva uvoľňuje voda hygroskopická alebo 

aj zvyšná voda. Ukludovaná voda (chemicky viazaná) predstavuje malé množstvo vody, ktoré sa ne-

odstráni ani intenzívnym sušením a uvoľňuje sa až pri rozkladných teplotách paliva [6; 50].  

Popoloviny sú minerálne látky obsiahnuté v palive pred jeho spálením. Skladajú sa z kremičitanov, 

uhličitanov, síranov a ďalších zlúčenín. Spálením paliva vzniká z popolovín tuhý zvyšok, nie celkom 

 

Obr. 4 Základy pre vyjadrenie zloženia paliva: P – popol, C – uhlík, H – vodík, O – kyslík, N – dusík, S – síra, 
Mi – vlastná vlhkosť, MS – povrchová vlhkosť, FC – fixovaný uhlík, VM – prchavé látky, M – vlhkosť, PZ – pyro-
lýzny zvyšok [35].  

    P   C       H        O        N        S       Mi     MS 

P 

základné zloženie bez vlhkosti a popola 

celková sušina 

  po sušení na vzduchu 
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FC VM M

PZ prchavé látky 
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správne označovaný ako popol, pretože časť popolovín prechádza pri spaľovaní do spalín. Popol je 

taký zvyšok, ktorý vzniká dokonalým spálením paliva pri teplote 815°C v oxidačnej atmosfére. Pri-

čom sa popoloviny rozkladajú na prchavé splodiny a neprchavý zvyšok, dochádza aj k uvoľňovaniu 

kryštalickej vody. Spravidla býva hmotnosť popola menšia ako popolovín. Oxidáciou niektorých oxi-

dov sa hmotnosť môže aj zväčšiť. Popol z tuhých palív obsahuje hlavne SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, 

CaO, MgO, MnO, Na2O, K2O, SO3, TiO2, P2O5 a rôzne prvky ako Zn, Pb, As, Ge, Be, Ni, Cd a iné. 

Podľa obsahu uvedených látok v popole sa menia aj charakteristické vlastnosti popola. Tavenie popola 

ovplyvňuje hlavne pomer koncentrácií prvkov Ca, Mg – zvyšujú bod tavenia, K a chloridy – znižujú 

bod tavenia. Obsah popola v biomase je veľmi nízky, cca o 85% nižší v porovnaní s uhlím. Popol je 

nehorľavou zložkou paliva, spolu s vodou predstavuje príťaž. Znižuje výhrevnosť a ovplyvňuje kon-

štrukciu spaľovacieho zariadenia [6; 49; 50].  

Prchavé látky (VM – angl. volatile matter) sú prevažne ľahké uhľovodíky, CO, CO2, H2, vlhkosť 

a dechty. Vyšší obsah prchavých látok znamená nižšiu teplotu vznietenia. Prchavé látky tvoria 

u biomasy 48-86 hm.% sušiny [51]. 

Uhlík (�� = 33,9	��.  !"�) je hlavným nosičom tepelnej energie v palive. Vyskytuje sa predovšet-

kým v organickej podobe ako biomasa (42-71 hm.% zo sušiny) alebo jej premenou na fosílne palivá. 

Pojem pevný uhlík (FC – angl. fixed carbon) predstavuje časť paliva po odpočítaní prchavých látok 

a popola. Dosahuje hodnôt od 1 do 38 hm.% [6; 51].  

Vodík (�� = 119,7	��.  !"�) ľahký, bezfarebný, bez chuti a zápachu. Je dobre rozpustný vo vode, 

„rozpúšťa“ sa aj v kovoch. Horí modrým plameňom ale horenie nepodporuje. Za normálnej teploty je 

stabilný, po zohriatí reaguje s kyslíkom alebo halogénmi veľmi búrlivo (nutná iniciácia napr. iskrou).  

Reaguje takmer so všetkými prvkami periodickej tabuľky okrem vzácnych plynov. Tvorí vlastný typ 

chemickej väzby, vodíková väzba alebo vodíkový mostík, ktorá je silnejšia ako ostatné medzimoleku-

lové sily. Celkový vodík obsiahnutý v palive sa skladá z vodíku viazaného a voľného. Viazaný vodík 

je tá časť vodíku viazaná na kyslík (spotrebuje určité teplo na odparenie vody). Voľný vodík je tá časť, 

ktorá ostane po zlúčení s celým obsahom kyslíka v palive [6].  

Síra (�� = 10,5	��.  !"�) žltej farby je pomerne reaktívny prvok. V palivách je nežiaduci prvok, 

pretože má nepriaznivý vplyv na trvanlivosť spaľovacích zariadení. Síra horí na vzduchu modrým 

plameňom za vzniku SO2 a čiastočne aj SO3. V palivách rastlinného pôvodu je obsah síry v minimál-

nych množstvách 0,01-2,3 hm.% [6; 51].  

Kyslík je plynný prvok. Jeho horením s vodíkom môžeme dosiahnuť teplotu až 3000°C (vhodná na 

rezanie a tavenie kovov). V palivách je nežiaducim prvkom, pretože viaže vodík, čiastočne aj uhlík na 

hydroxidy, vodu a oxidy [6].  

Dusík N bez farby, chuti a zápachu je biogénny prvok. Nie je toxický ani nijak nebezpečný. Tvorí 

hlavnú zložku zemskej atmosféry vo forme inertnej molekuly N2 s veľmi pevnou trojitou väzbou, kto-

rá sa rozpadá iba pri vysokých teplotách. S kyslíkom sa zlučuje až pri teplotách okolo 2500°C. Naproti 

tomu je atomárny dusík veľmi reaktívny. Dusík sa nezúčastňuje na horení a úplne prechádza do spalín. 

V biomase je zastúpený v rozmedzí 0,1-12 hm.% sušiny [6; 51].  
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Chlór je toxický, svetlo zelený plyn. Pri horení prechádza z veľkej časti do spalín. Spolu s alkalickými 

prvkami má korozívny účinok. Jeho koncentrácia sa mení v rozmedzí 0,01-0,9 hm.%. Viac je zastúpe-

ný v slame, obilninách a ovocí, menej v dreve [6; 51]. 

3.2.  Výhrevnosť 

Výhrevnosť Qi (dolná výhrevnosť LV11) je množstvo tepla uvoľneného pri dokonalom spaľovaní pali-

va a pri ochladení spalín na 0°C (resp. teplotu okolia), pričom vlhkosť ostáva ako vodná para. Hodnota 

výhrevnosti je teda nižšia ako spalné teplo o množstvo tepla potrebné k ohrevu vody z pôvodnej teplo-

ty paliva na 100°C a o skupenské teplo vyparovania vody. Na 1 kg vodnej pary sa uvažuje približne 

2,5 MJ tepla. V praxi (EÚ) sa využíva viac výhrevnosť, pretože pri klasickom spaľovaní tuhých palív 

odchádza odparená voda spolu so spalinami do komína o vyššej teplote ako je rosný bod vodnej pary, 

takže nedôjde ku kondenzácií a teplo uniká. Výhrevnosť pri konštantnom objeme je podľa normy STN 

ISO 1928 441 352 absolútna hodnota špecifickej energie spaľovania v J na jednotku hmotnosti paliva 

uvoľnená jeho spálením v kyslíku pri konštantnom objeme a za podmienok, že celková voda reakč-

                                                      
11 angl. lower heating value – LHV alebo aj LV 

 

Obr. 5 Van Krevelenov diagram znázorňujúci vzťah medzi základnými atómami (C, O, H) organickej hmoty. 
Čiarami sú zobrazené chemické procesy ako dehydratácia (odštiepenie vody), dekarboxylácia (odštiepenie –
CO2) a demetylácia (odštiepenie –CH3) [50; 52; 53] 
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ných splodín zostáva vo forme vodnej pary, v hypotetickom stave (pri 0,1 MPa), ostatné splodiny sú 

v stave ako pri spalnom teple, to všetko pri referenčnej teplote12. Výhrevnosť pri konštantnom tlaku je 

absolútna hodnota energie spálenia (entalpie) v J na jednotku hmoty paliva uvoľnené jeho spálením 

v kyslíku za konštantného tlaku a takých podmienok, že celková voda z reakčných splodín je vo forme 

vodnej pary (pri 0,1 MPa) ostatné splodiny sú v stave, ako za spalného tepla, to všetko pri referenč-

nej  teplote [6; 11; 35; 48].  

Van Krevelenov diagram (Obr. 5) nám poskytuje celkový pohľad na palivá, u ktorých porovnáva 

pomerné zastúpenie prvkov C, H a O. Pritom platí, že palivá s väčším obsahom uhlíka a menším obsa-

hom kyslíka sú výhrevnejšie [50; 52; 53]. 

3.3. Spalné teplo 

Spalné teplo Qs (horná výhrevnosť HV13) je množstvo tepla, ktoré sa uvoľní pri dokonalom spálení 

paliva za predpokladu, že sa spaliny ochladia na 0°C (resp. teplotu okolia) a všetka para vzniknutá pri 

spaľovaní skondenzuje. Spalné teplo sa dá najpresnejšie určiť meraním v kalorimetroch. Podľa normy 

STN ISO 1928 441 35214 je spalné teplo pri konštantnom objeme absolútna hodnota špecifickej ener-

gie spaľovania v J na jednotku hmotnosti tuhého paliva uvoľnené spálením v kyslíku v kalorimetrickej 

tlakovej nádrži za predpísaných podmienok. Hodnota spalného tepla sa vypočíta z opraveného teplot-

ného vzostupu15 a efektívnej tepelnej kapacity kalorimetra16 so zreteľom na podiely energie pri zapá-

lení, spálení zapaľovacích prostriedkov a tepelné účinky z vedľajších reakcií [6; 11; 35; 48]. 

Závislosť medzi spalným teplom Qs a výhrevnosťou Qi vyjadruje vzťah 

�� = �% − 22,42() + 8,94�+, (3) 

kde 22,42 kJ.kg-1 predstavuje teplo potrebné na ohriatie 1% vody pri teplote 25°C, W – obsah vody 

v hm.%, H – obsah vodíku v hm.%, 8,94 je koeficient k prepočtu vodíku na vodu. Prepočet výhrev-

nosti Qi [kJ.kg-1] s obsahom vody W1 na iný obsah vody W2 

��� = 100 −)�100 −)� (��� + 22,42)�+ − 24,42)�, (4) 

kde Qi1 je pôvodná výhrevnosť, Qi2 výhrevnosť po zmene obsahu vody [6]. 

3.3.1. Odhad výhrevnosti 

Experimentálne metódy sú najspoľahlivejším spôsobom stanovenia výhrevnosti palív. Pokiaľ však 

poznáme chemické zloženia paliva, dokážeme odhadnúť výhrevnosť, resp. spalné teplo pomocou rôz-

                                                      
12 Referenčná teplota je v termochémii 25°C. 
13 angl. higher heating value – HHV alebo aj HV 
14 STN ISO 1928 441 352 - Tuhé palivá. Stanovenie spaľovacieho tepla kalorimetrickou metódou v tlakovej 

nádobe a výpočet výhrevnosti. 
15 Opravený teplotný vzostup je zmena teploty v kalorimetri vyvolaná výhradne reakciami nastávajúcimi 

v tlakovej nádobe pri spaľovaní. 
16 Efektívna tepelná kapacita kalorimetra je množstvo energie potrebnej pre zmenu teploty o 1 K. 
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nych empirických vzťahov. Prvotné rovnice vznikli už na konci 19. storočia a počítali s prvkovým 

zastúpením C, H, O a S (Tab. 4). Postupom času sa vytvorili rôzne variácie s novými koeficientami a 

vyjadreniami. Tieto modely však boli vyvinuté len na vzorky uhlia, až v druhej polovici 20. storočia sa 

začali prvé pokusy o ich aplikáciu na biomasu a odpady. Vznikli aj iné metódy odhadu výhrevnosti 

počítajúce s obsahom prchavých látok, pevného uhlíka a popola, tzv. približná (proximálna) analýza 

(Tab. 5). Objavili sa aj práce kombinujúce prvkovú a približnú analýzu (Tab. 6). Niektoré modely 

počítajú so zastúpením celulózy, hemicelulózy a lignínu (štruktúrna analýza) (Tab. 7). Modely založe-

né na fyzikálnych vlastnostiach (viskozita, hustota,..) sú aplikovateľné len na kvapalné materiály 

z biomasy ako sú oleje, bionafta,...(Tab. 8) [35; 54; 51]. 

Tab. 4 Modely založené na prvkovej analýze 

Výskumník Vzťah pre hornú výhrevnosť (MJ.kg-1) Materiál 

Demirbaş a 
Demirbaş [51] 

��� = 0,4084(�+ − 0,459 ��� = 0,4181(� + �+ − 3,4085 

rôzna biomasa, drevo, 
lignín, pyrolýzny olej a 
uhlík 

Dulong [14] ��� =
338,2(�+ + 1442,8,(�+ − (�+8 -

1000  
uhlie 

Friedl a kol. [55] ��� = 0,00355(�+� − 0,232(�+ − 2,230(�+ +0,0512(� × �+ +0,131(N)+20,00 
energetické trávy, drevo 

Meraz a kol. [56] 
��� = /1 − (���+100 0 × (−0,3708(�+ − 1,1124(�+

+ 0,1391(�+ − 0,3178(�+− 0,1391(�+ 
odpady, potraviny, 
papier, drevo 

Tillman [51] ��� = 0,4373(�+ − 1,6701 rôzna biomasa 
Yin [57] ��� = 0,2949(�+ + 0,8250(�+ rôzna biomasa 

 

Tab. 5 Modely založené na približnej analýze 

Výskumník Vzťah pre hornú výhrevnosť (MJ.kg-1) Materiál 
Demirbaş [51] ��� = 0,196(1�+ + 14,119 drevo, odpad z biomasy 
Jenkins a 
Eberling [51] ��� = 26,601 − 0,304(23234+ − 0,082(��+ rôzna biomasa 

Parikh a kol. [58] 
��� = 0,3536(1�+ + 0,1559(��+− 0,0078(23234+ uhlie, rôzna biomasa 

Sheng a 
Azevedo [59] ��� = 19,914 − 0,2324(23234+ rôzna biomasa 

Yin [57] ��� = 0,1905(��+ + 0,2521(1�+ rôzna biomasa 

 

Tab. 6 Modely založené na kombinácii prvkovej a približnej analýzy 

Výskumník Vzťah pre hornú výhrevnosť (MJ.kg-1) Materiál 

Grabovsky a Bain 
[52]  

��� = 0,328(�+ + 1,4306(�+ −0,0237(�+ + 0,0929(�+ 
−,1 − (23234+

100 - /40,11 (�+(�+0 
rôzna biomasa 

Channiwala a 
Parikh [60] 

��� = 0,3491(�+ + 1,1783(�+ − 0,1034(�+− 0,0151(�+ + 0,1005(�+− 0,0211(23434+ 
rôzna biomasa, palivá, 
zvierací odpad 
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Tab. 7 Modely založené na štruktúrnom zložení 

Výskumník Vzťah pre hornú výhrevnosť (MJ.kg-1) Materiál 
Shafizadeh 
a Degroot [52] 

��� = 0,17389(�5+ + 0,26629(6+ + 0,32187(5+ lignocelulózové 
materiály 

Demirbaş [61] ��� = 0,0889(6+ + 16,8218 drevo 
Demirbaş [62] ∆��� = 0,383(5+ − 0,0387 rôzna biomasa 

CE – celulóza a hemicelulózy, L – lignín, E – extraktívne látky17 

 

Tab. 8 Modely založené na fyzikálnych vlastnostiach 

Výskumník Vzťah pre hornú výhrevnosť (MJ.kg-1) Materiál 
Demirbaş a kol. 
[63] ��� = 79,014 − 43,126(8+ rastlinné oleje, semená 

Demirbaş [64] ��� = 0,0317(9+ + 38,053 rastlinné oleje, semená 
Sadrameli a kol. 
[65] ��� = −93,4(8+ + 122,67 mastné kyseliny 

d – hustota (g.cm-3), 9 – viskozita (mm2.s-1) 

3.4. Energetická hodnota biomasy a odpadov 

Vzhľadom na rôzne formy biomasy a odpadov je aj energia uložená v nich rôzna. Výhrevnosti niekto-

rých typov biomasy a odpadov sú v Tab. 9. Energeticky využiteľnú biomasu nie je možné ihneď pou-

žiť napríklad v spaľovacích zariadeniach. Dôvodom je jej vlhkosť, morfológia a kompaktnosť. Pre 

porovnanie vlhkosť slamy sa pohybuje od 8 do 20 %, drevo 30-60 %, niektoré vodné rastliny ako hya-

cint až 95 %. Na druhej strane množstvo vody v uhlí sa pohybuje na úrovni 2-12 %. Z tohto dôvodu je 

energia biomasy v čase zberu nižšia ako v prípade uhlia. Preto je nutné biomasu sušiť. Rastlinná bio-

masa sa dokáže usušiť na slnku v priebehu hodín až niekoľkých dní. Pri krovitej a drevnej sa čas pre-

dlžuje v závislosti od hrúbky dreva na rádovo týždne až mesiace (kmene stromov 18-24 mesiacov, 

napílením alebo rozštvrtením sa môže doba skrátiť na 12-15 mesiacov [11]). Umelé sušenie horúcim 

vzduchom s teplotami do 160°C tento proces výrazne skracuje, samozrejme na úkor výslednej ceny 

paliva. Výhrevnosť suchých rastlín s podielom vlhkosti 15-20% sa pohybuje okolo 14 MJ.kg-1. Čím 

väčší obsah vody biomasa obsahuje, tým nižšia je jej výhrevnosť. Podľa [6] môžeme veľmi zjednodu-

šene povedať, že každých 5 hmotnostných percent vody navyše nám zníži výhrevnosť paliva 

o 1MJ.kg-1 (0,278 kWh). Úplne suchá biomasa môže byť preto z energetického pohľadu porovnávaná 

s hnedým uhlím, ktoré má výhrevnosť 10-20 MJ.kg-1 (čierne uhlie okolo 30 MJ.kg-1). Ďalším faktorom 

vplývajúcim na výhrevnosť palív je ich zloženie, hlavne zastúpenie prvkov C, H a O. Množstvo uhlíka 

sa pohybuje v rozmedzí 30-60 obj.%, vodík 5-6 obj.% a kyslík 30-45 obj.% sušiny. Alebo sa môžeme 

zamerať na pomerné zastúpenie hlavných chemických látok ako sú lignín(25,5 MJ.kg-1), celulóza 

(18,8 MJ.kg-1) a hemicelulózy (okolo 18 MJ.kg-1). Výhrevnosť kôry, vetiev a ihličia je preto o niečo 

vyššia ako u odkôrneného dreva [5; 6; 7; 16; 51]. 

 

                                                      
17 Extraktívne látky – rôznorodé organické zlúčeniny, ktoré sa izolujú neutrálnymi rozpúšťadlami ako voda, éter, 

benzén, etylalkohol,... [17] 
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Tab. 9 Energetický obsah niektorých surovín podľa [11], doplnené z [5; 7; 48]. Vlhkosť u vzoriek biomasy je 
25%, prípadne inej je napísaná v zátvorke (* = neznáma) 

Surovina Výhrevnosť MJ.kg-1 Surovina Výhrevnosť MJ.kg-1 

Agát 12,7 Slama – obilniny (*) 15,5 
Bambus (13%) 16,0 Slama – repka (*) 16,0-16,7 
Bavlna 21,0-25,0 Smrek 13,1 
Biometanol (*) 19,5 Tis 14,5 
Borovica 13,6 Topoľ 12,3 
Breza 12,5 Trstina 14,0-18,0 
Buk 12,5 Vinič 12,5 
Céder 13,0 Vŕba 11,8 
Čerešňa 12,7 Zrno – kukurica 18,6 
Drevené piliny (*) 16,0-17,0 Zrno – ovos 19,2 
Dub 13,2 Zrno – pšenica 18,5 
Hloh 10,8 Zrno - triticale 17,7 
Hrab 12,1 Celulóza 18,8 
Jabloň 12,6 Lignín 25,5 
Jaseň 12,7 Guma 32-36 
Javor 10,8 Kaly 16 
Jedľa 14,0 Komunálny odpad 9 
Jelša 12,9 Kožiarsky odpad  8,5-21,5 
Kôra (*) 16,0-17,0 Papier 14-15 
Lieska 12,5 Polyetylén 41-43 
Marhuľa 12,6 PV 18-20 
Obilie (*) 14,2 Textilný odpad 16 
Orech 16,3 Hnedé uhlie (*) 10,0-20,0 
Osika 11,1 Čierne uhlie (*) 22,0-35,0 
Paulovnia (12%) 20,0 Vykurovací olej (*) 42,7 
Rakytník 12,1 Surovina Výhrevnosť MJ.m-3 
Rašelina (*) 18,0-20,5 Bioplyn z hnojovice 22,0 
Repka – semeno 27,7 Drevoplyn >5,6 
Repkový olej (*) 37,1 Skládkový plyn 16,0 
Slama – kukurica (*) 14,5-15,2 Zemný plyn 31,7 

 

 

A) Energetické využitie biomasy a odpadov 

Spôsoby energetického využitia biomasy a odpadov sú rôzne. Môžeme ich rozdeliť podľa prebiehajú-

cich dejov na fyzikálno-chemické (spaľovanie, splyňovanie, skvapalňovanie a pyrolýza), chemické 

(esterifikácia) a biologické procesy (anaeróbna digescia, alkoholové kvasenie, kompostovanie). Výber 

najvhodnejšieho postupu ovplyvňuje napríklad skupenstvo, obsah vody, použitá technológia alebo 

požadovaný výstup, či už vo forme tepla, elektrickej energie alebo paliva [11; 24].  

Tuhú biomasu je možné spaľovať, splyňovať, pyrolyzovať, premeniť na etanol alebo metanol. Výstu-

pom je teplo, elektrická energia alebo palivo na pohon vozidiel [1]. 

Kvapalná biomasa sa pre vysoký obsah vody nedá účinne spaľovať, preto sa jej úpravou vyrábajú 

rôzne palivá, ktoré môžeme použiť ako aditíva do motorových palív alebo priamo ako palivo. Snahou 

rozvinutých krajín sveta je zvyšovať podiel kvapalných biopalív, minimalizovať tak spotrebu ropy 

a maximalizovať vlastnú palivovú sebestačnosť. Využívajú sa technológie kvasenia (fermentácie), 
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skvapalňovania, esterifikácie, anaeróbnej digescie a iné. Medzi produkty z kvapalnej biomasy patrí: 

etanol, metanol, zmes acetón-butanol-etanol z anaeróbneho kvasenia, oleje z lisovania rastlín alebo 

oleje získané transesterifikáciou živočíšnych tukov a rastlinných olejov [1].  

Plynná biomasa vzniká hlavne ako produkt metabolizmu organizmov alebo pri zmenených podmien-

kach okolia (tlak, teplota, bezkyslíkaté prostredie). Patria sem: biometán (vznik prirodzeným rozkla-

dom odpadu a hnoja), drevoplyn, produkty splyňovania, vodík (z elektrolýzy vody) [1]. 

Rastúci trend využívania biomasy a odpadov súvisí s vyšším využívaním a podporou obnoviteľných 

zdrojov energie (dotácie, zvyšovanie informovanosti a uvedomelosti verejnosti). Ich využívanie má aj 

kladné aj záporné stránky, niektoré z nich sú v Tab. 10. 

3.5. Biopalivá 

Pod pojmom biopalivá sa ukrýva veľký počet zdrojov energie organického pôvodu od dreva až po 

organický materiál na skládkach komunálneho odpadu. Biopalivá sú v podstate všetky tuhé, kvapalné 

Tab. 10 Výhody a nevýhody používania biomasy a odpadov [11; 16; 51; 66] 

Biomasa 

Výhody Nevýhody 

• obnoviteľný zdroj energie, 
• z hľadiska produkcie skleníkových plynov 

sa považuje za CO2 neutrálnu, 
• znižovanie emisií, 
• nízky obsah síry prispieva k obmedzeniu 

tvorby kyslých dažďov, 
• prispieva k ochrane životného prostredia, 
• nízky obsah popola, ktorý je vhodný aj ako 

hnojivo, 
• diverzifikácia poľnohospodárskej produkcie, 
• znižovanie nadprodukcie potravín, 
• revitalizácia a zamedzenie erózie pôd, 
• ekonomický rozvoj vidieka a oživenie 

miestneho hospodárstva, 
• vyššie príjmy poľnohospodárom, 
• tvorba nových pracovných príležitostí, 
• nezávislosť na dovoze primárnych zdrojov 

energie 

• všetky druhy surovej biomasy podliehajú 
za normálnych podmienok rýchlemu roz-
kladu a len niektoré je možné dlhodobo 
skladovať, 

• nízka energetická hustota (10-40% 
v porovnaní s fosílnymi palivami), 

• pre svoj sezónny výskyt vyžadujú veľké 
skladové priestory, 

• vysoký záber pôdy, 
• nutnosť sušenia, 
• vysoké náklady na dopravu a spracovanie 

vedú k vyšším cenám ako pri fosílnych pa-
livách, 

• spoľahlivosť dodávok do energetickej 
výrobne môže byť nižšia ako v porovnaní 
s inými palivami, 

• zatiaľ nižšia účinnosť a výkon zariadení 
energeticky využívajúcich biomasu, 

• nebezpečenstvo úniku škodlivých látok pri 
niektorých technológiách (prach, NOx, 
pevné a kvapalné odpady) 

Odpady 

Výhody Nevýhody 

• roztriedením získame homogénnu surovinu, 
• všade dostupné, 
• šetrenie primárnych surovín, 
• znižovanie množstva skládkovaného odpa-

du, 

• nutnosť triedenia, 
• nie všetky odpady sú vhodné na energe-

tické využitie, 
• záber veľkých plôch, 
• nepríjemný zápach, 
• hrozba uniknutia škodlivín do ovzdušia, 
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a plynné  palivá vyrobené z organických látok buď priamo z rastlín alebo nepriamo z priemyselných, 

poľnohospodárskych alebo domácich odpadov [1; 16]. 

Rastliny okrem toho, že ich môžeme získavať priamo z prírody,  je možné aj špeciálne pestovať pre 

energetické účely. Z energetického a ekonomického hľadiska je dôležitý termín zberu biomasy. Či 

v dobe najväčšieho nárastu fytomasy, t.j. v čase kvitnutia alebo tesne po odkvitnutí. Obsah vody je 

maximálny v rozmedzí 60 až 80%. Takáto biomasa sa dá využiť iba na výrobu bioplynu. Zber na je-

seň,  množstvo biomasy je menšie, alebo skoro na jar, kedy je suchá [7]. 

3.5.1. Tuhé palivá 

Tuhé palivá je častokrát nutné pred použitím upraviť napríklad mechanickým stláčaním do rôznych 

tvarov, rezaním ostrými a tupými nástrojmi, mletím, drvením, odkôrnením, zviazaním, sušením alebo 

ponechať v pôvodnom stave. Tak nám vznikajú rôzne druhy paliva pre rôzne typy použitia 

s charakteristickými rozmermi (viď Tab. 11) [6]. 

Väčšinu problémov spojených s dopravou, úložným priestorom, cenou prepravy, nízkou energetickou 

hustotou, vlhkosťou a biodegradáciou biomasy rieši peletovanie a briketovanie. Napríklad trh 

s peletami medziročne rastie, na rok 2020 sa odhaduje výroba až 60 miliónov ton [45; 66]. 

A) Drevo 

Najrozšírenejším palivom z kategórie biomasy je drevo, ktoré je relatívne lacné a pokiaľ sa používa na 

vykurovanie aj ohrev vody, možno s ním dosiahnuť úspory 20 až 60%. Veľké kompaktné kusy (drevi-

ny, kry) sa pília na požadované rozmery a sú priamo spaľované v peciach. Výhodou je relatívne nízka 

cena dreva, lokálna dostupnosť a fakt, že sa vplyvom sušenia zvyšuje v prvých 2-3 rokoch jeho vý-

hrevnosť. Nevýhodou je nutnosť skladovania (ročná spotreba rodinného domu je cca 10 m3) a ručného 

prikladania do pece [6; 16]. 

Pri ťažbe a spracovaní vzniká až do 30% odpadu z vyťaženého dreva. Zvyšky po pílení ako drobné 

konáre, kôra, piliny plus ostatné druhy biomasy sa musia upraviť na vhodný tvar a rozmery [6; 11].  

 

Tab. 11 Druhy paliva a ich rozmery [6] 

Názov paliva 
Typická veľkosť 

častíc 
Názov paliva 

Typická veľkosť 
častíc 

brikety ø > 25 mm veľké balíky slamy 3,7 m3 
pelety ø < 25 mm guľaté balíky slamy 2,1 m3 
palivový jemný prach < 1 mm zväzok rôzna 
piliny 1-5 mm kôra rôzna 

drevná štiepka 5-100 mm 
rezanka (sečka) zo  
slamy 

10-200 mm 

rozdrvené drevné 
palivo 

rôzna zrno alebo semeno rôzna 

polená 100-1000 mm šupky alebo kôstky 5-15 mm 
celé drevo > 500 mm vláknité výlisky rôzna 
malé balíky slamy 0,1 m3   
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B) Štiepka 

Tvoria ju 2-4 cm dlhé kúsky dreva, ktoré sa vyrábajú štiepkovaním z drevných odpadov napr. tenčiny 

z prerieďovania porastov alebo konárov. Štiepky sú odpadovým produktom drevárskeho priemyslu a 

ich energetické zužitkovanie sa stalo v mnohých krajinách bežné. Výhodou štiepky je rýchlejšie 

schnutie, umožňuje automatickú prevádzku  kotlov pri použití zásobníka a dopravníka paliva. Nevý-

hodou je nutnosť mať špeciálne upravenú pec na spaľovanie a väčší objem paliva [6; 16]. 

C) Slama 

Významným odpadom z poľnohospodárskej produkcie je slama. Vyznačuje sa výhrevnosťou porovna-

teľnou s hnedým uhlím (Tab. 9 na strane 24). Energia obsiahnutá v 1 m3 stlačenej slamy o hmotnosti 

120 kg predstavuje asi 500 kWh. Účinnosť spaľovania dnes dosahuje 80 až 85%. Spaľovanie slamy je 

zložité pre svoju nehomogenitu, nízku energetickú hustotu a odlišné podmienky horenia pre rôzne 

druhy slamy, využíva sa preto len vo väčších podnikoch a kotolniach. Na energetické účely je použi-

teľná vyše polovica celkovej produkcie slamy, z druhej polovice ostáva väčšina na poliach (udržuje 

kvalitu pôdy) a ostatok sa používa na iné poľnohospodárske účely (napr. podstielka pod zvieratá). 

V našich klimatických podmienkach je úrodnosť základných obilnín na úrovni 4-5 t.ha-1. Ak zoberie-

me celkovú úrodu základných obilnín za rok 2013, ktorá bola vo výške 2,2 milióna ton, množstvo 

energeticky využiteľnej slamy tvorí približne 1,3 milióna ton. Z pohľadu obsiahnutej energie to pred-

stavuje 5 TWh, pričom ročná spotreba elektrickej energie na Slovensku je okolo 30 TWh [16; 67]. 

D) Pelety 

Pelety predstavujú jednoduchý a pohodlný spôsob vykurovania domácností. Dajú sa použiť aj pri vý-

robe elektrickej energie. Vo svete už existuje niekoľko elektrárni využívajúcich pelety ako primárne 

resp. doplnkové palivo18 [66].  

Pelety sú spravidla granule kruhového prierezu o priemere 3-25 mm (výnimočne hranoly o šírke 40 

mm) a dĺžke 6-50 mm (maximálne päťnásobok priemeru pelety). Výhrevnosť sa pohybuje od 16 do 19 

MJ.kg-1, t.j. medzi hnedým a čiernym uhlím. Na rozdiel od uhlia však majú vyššiu účinnosť spaľova-

nia a iba cca 1% popola (uhlie aj 30%). Popol z peliet je výborným minerálnym hnojivom. Vlhkosť sa 

pohybuje na úrovni 6-12%, vďaka čomu má vyššiu výhrevnosť ako palivové drevo s vlhkosťou 15-

20%. Objemová hmotnosť je 1000-1400 kg.m-3, sypná hmotnosť19 650 kg.m-3. Kvalitné pelety sa vy-

značujú lesklým a kompaktným povrchom s malými alebo žiadnymi trhlinkami. Popraskaný povrch 

môže naznačovať nehomogénnosť procesu peletovania, čo zvyčajne spôsobuje nesprávne spaľovanie 

v peci. Pozdĺžne praskliny sú zas prejavom príliš mokrého materiálu. Tmavé pelety sú považované za 

menej kvalitné, keďže majú veľký obsah kôry, ktorá počas rastu zachytáva rôzne chemické látky 

                                                      
18 Najväčšia elektráreň na pelety spotrebuje až 800 000 ton drevných peliet ročne. (http://www.pelheat.com/ 

Biomass_Power_ Plant.html) 
19 sypná hmotnosť(ρS) – pomer hmotnosti častíc sypkej hmoty (m) a objemu (VS), ktorý sypká hmota zaujme 

voľným sypaním. Pri drevných peletách sa zvýši priemerne na 3,87-násobok sypnej hmotnosti vstupnej surovi-

ny. [7] 
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a mikročiastočky tuhých materiálov, spôsobujú rad problémov pri spaľovaní. Tmavú farbu však môže 

spôsobiť aj výroba sprevádzaná vyššou teplotou a pomalším postupom pretláčania [6; 7; 11].  

Peletovanie využíva mechanické a chemické vlastností surovín, ktoré sa použitím vysokého tlaku 

lisovania (až 150 MPa) zhutňujú do kompaktných tvarov. Ide o výhodnú technológiu zhutňovania 

odpadu. Na výroba peliet sa spotrebuje asi 10% z energie v porovnaní s tou, ktorú získame vo forme 

peliet. Postup výroby kvalitných peliet si vyžaduje dôsledné dodržiavanie týchto krokov výrobného 

procesu: 

1. triedenie – odstránenie nežiaducich prímesí (kamene, 

plasty, väčšie kusy dreva,...); 

2. sušenie – na optimálnu vlhkosť 12-14%; 

3. rozomletie (homogenizácia) – na čiastočky rovnakej 

zrnitosti; - napríklad na výrobu peliet priemeru 8 mm 

je potrebné, aby bol materiál menší ako 8 mm; 

4. doprava suroviny – využívajú sa rôzne dopravníky; 

5. peletizácia - materiál sa nakladá do pretláčacieho mat-

ricového lisu (  

6. ) s vhodnými otvormi; - pretlačovacie valčeky rôznej 

konštrukcie pretláčajú materiál cez matricu, pričom 

vzniká značné teplo (okolo 130-150°C); - za spolupô-

sobenia tlaku a lisovacej teploty sa plastifikuje ligníno-

vá zložka materiálu, ktorá tak preberá funkciu spojiva; 

7. chladenie - až po stuhnutí spojiva dostávajú potrebnú 

pevnosť a trvanlivosť; 

8. uskladnenie – dobré uskladnenie je základom dlhodo-

bého udržania kvality peliet; - bez straty kvality vydr-

žia až 3 roky [6; 11]. 

Zhrnutie výhod a nevýhod používania peliet možno nájsť v Tab. 12. 

Drevné pelety – suchá drevná drvina, piliny, malý podiel dreveného prachu, 6-12% vody, výhrevnosť 

16,5-18,5 MJ.kg-1, obsah popola 0,5-1,1%, pomer priemeru a dĺžky by nemal byť väčší ako 1:3, využi-

tie v automatických vykurovacích systémoch [6]. 

Bylinné pelety – slama obilnín, olejnín, travín, energetických bylín, 8-15% vody, výhrevnosť 16,5-

17,5 MJ.kg-1 (zo slamy olejnín až 19 MJ.kg-1), hustota 1000-1200 kg.m-3, obsah popola 5-6%, využitie 

v automatických vykurovacích systémoch, v peciach s nízkym tepelným výkonom môže byť problém 

s dohorievaním, emisiami a popolom u väčších peletiek s priemerom nad 6 mm [6]. 

Kompozitné pelety – kombinácia drevných alebo bylinných zložiek v kombinácií s uhoľným pra-

chom s nízkym obsahom síry, vápenatého prachu (viaže síru z uhlia a tá ostáva sčasti v popole), papie-

ra, ekologických spojív (škrob, melasa), priemer do 8 mm a dĺžka do 50 mm, 8-15% vody, výhrevnosť 

do 22 MJ.kg-1, obsah popola do 8%, univerzálne biopalivo použiteľné v automatických spaľovacích 

systémoch vyššieho tepelného výkonu [5]. 

 

 

Obr. 6 Matricový pretlačovací lis na 
pelety (1 – otvor na vloženie suroviny, 
2 – pretlačovacie valčeky, 3 - pretlačo-
vacie otvory matrice, 4 – matrica, 5 – 
pohon, prevodovka, elektromotor, 6 – 
odvod vyrobených peliet) 
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Aditíva v peletách  

Pridávanie aditív môže pozitívne aj negatívne ovplyvniť rôzne vlastnosti peliet ale aj proces ich výro-

by. Súčasné normy povoľujú 2 % podiel aditív. Nepoužívanie aditív je spôsobené najmä tým, že táto 

oblasť nebola ešte dostatočne preskúmaná. Za aditívum sa považuje prídavná látka (prísada) pridávaná 

do nejakej látky (produktu) za účelom zlepšenia niektorých jeho vlastností. Často sa v praxi stáva, že 

so zlepšujúcimi sa vlastnosťami sa začínajú objavovať nové nedostatky [7; 11]. 

Predpokladá sa, že aditíva môžu spôsobiť: - zvýšenie pevnosti a odolnosti voči oteru (pelety držia 

požadovaný tvar), - ochranu pred pôsobením vlhkosti, plesní a húb, - zvýšenie výhrevnosti paliva, - 

zmenu fyzikálnych vlastností a množstva popola, - zmenu emisných parametrov pri spaľovaní, - vyu-

žitie odpadných látok, - zníženie nákladov na výrobu [7]. 

Aditívom môžu byť rôzne látky minerálneho, rastlinného, prípadne iného pôvodu. V [7] bol preskú-
maný vplyv prísad (ale iba do 2%) ako motorový olej, rastlinný olej, kukuričný a pšeničný škrob, vá-
penec, uhličitan sodný a močovina s výsledkom: 

• objemová vlhkosť (1139 kg.m-3) bola najmenšia pri peletách s rastlinným olejom, ktorý má nízku 

hustotu, 

• aditíva na báze olejov mali vyššiu hodnotu spalného tepla (19,4 MJ.kg-1) ako anorganické, ktoré ju 

mierne znížili, 

• oderuvzdornosť (bez aditív 10%) sa zlepšila na 6% pri použití vápenca a škrobu, 

• taviteľnosť popola sa pri použití vápenca zvýšila až o 300°C, pri uhličitane sodnom o 100°C. 

• úspora elektrickej energie pri peletovaní sa dosiahla použitím olejov(až 15%), naopak použitím 

vápenca, uhličitanu sodného náklady vzrástli o približne 10 %, 

• vplyv na zníženie emisií – oxidy dusíka – najvyššie hodnoty pri močovine, najnižšie pri uhličitane 

sodnom a vápenci, - oxid uhličitý – najvyššie hodnoty pri olejoch, najnižšie pri vápenci, - oxid 

uhoľnatý – najvyššie pri uhličitane sodnom, najnižšie pri vzorke bez aditív a s obsahom rastlinné-

Tab. 12 Výhody a nevýhody používania peliet [7; 11; 45] 

Výhody Nevýhody 
• automatizácia procesu spa-

ľovania,  
• veľmi dobrá regulácie vý-

konu, 
• dobrá skladovateľnosť, 
• pomerne rýchle vzplanutie, 
• nízky obsah popola, 
• nízke emisie, 
• vyššia účinnosť spaľovania, 
• palivo s nízkym obsahom 

síry, 
• vyššia energetická hustota, 
• vysoká výhrevnosť, 
• homogénnejšie zloženie, 

ktoré zaisťuje lepšiu kontro-
lu spaľovania, 

 

• vyššie investičné náklady na vykurovacie zariadenie (kotol, 
dopravný systém, skladovací priestor), 

• zložité komponenty – problém pri poruchách, 
• vyššie požiadavky na dodržiavanie technológie (čistota pre-

vádzky), 
• na správny chod potrebujú malé množstvo elektrickej ener-

gie (potrebný záložný zdroj), 
• dostatočne veľký skladovací priestor chránený pred vlhkos-

ťou, 
• zariadenie nie je bezobslužné, 
• nutné pravidelné čistenie kotla, 
• náklady a dostupnosť peliet závisí od lokality ich výroby, 
• rozkladné procesy vstupných surovín - sú obzvlášť rýchle pri 

drobných frakciách a u mokrej biomasy (drevené piliny sú už 
po dvoch týždňoch nepoužiteľné na výrobu peliet podľa 
platných noriem), 

• výroba peliet je energeticky náročná, 
• cena vstupnej biomasy sa môže meniť, 
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ho oleja, - tuhé znečisťujúce látky (TZL) – najvyššie hodnoty pri uhličitane sodnom – pridané adi-

tíva zvýšili koncentrácie TZL, 

• najvyšší výkon pri spaľovaní dosiahli pelety s prídavkom motorového oleja a rastlinného oleja, 

najnižší výkon použitím vápenca, močoviny a uhličitanu sodného [7]. 

Ako ďalší materiál zvyšujúci výhrevnosť peliet, brikiet a iných je možné použiť kvapalný a pevný 

zvyšok pyrolýzy. Perspektívne môžu byť aj kombinácie s rôznou biomasou a odpadmi [11]. 

E) Brikety 

Brikety sa na rozdiel od peliet vyrábajú z menej homogénnych zložiek (stonky, listy,...). Lisujú sa zo 

sypkého materiálu veľkým tlakom (400 MPa a viac) pri teplote 70°C na kompaktný tvar valčeka, 

kvádra alebo iný (niekedy so stredovým otvorom pre lepšie horenie) s rozmermi 20-120 mm a dĺžkou 

do 400 mm. Pri výrobe nesmie vlhkosť prekročiť 15% a zrnitosť 15 mm v jednom smere. Obsah kôry 

by nemal presiahnuť 6-8% a prachu 20%. Stupeň lisovania má vplyv na výhrevnosť, tvarovú stálosť 

atď.. Dochádza k objemovej redukcii cca 12:1 (niektoré až 100:1). Brikety štandardnej kvality dosahu-

jú výhrevnosť 18-20 MJ.kg-1. Použitím tvrdého dreva a drevného prachu možno dosiahnuť až 33 

MJ.kg-1. Obsah popola dosahuje 2%. Hustota brikiet je 1000-1200 kg.m-3 [6]. 

Briketovanie je najrozšírenejšia technológia spracovania materiálov, ktorá využíva mechanické 

a chemické vlastnosti materiálov. Použitím vysokotlakového lisovania sa tieto materiály zhutňujú do 

kompaktných tvarov (tzv. brikiet) bez pridávania spojiva. Pri briketovaní biomasy, sa pôsobením vy-

sokého tlaku a za súčasného pôsobenia teploty uvoľňuje z bunkových štruktúr materiálu lignín, ktorý 

spojí jednotlivé častice do kompaktného celku [5; 11].  

Drevné brikety – suchá drevná drvina, piliny, jemné hobliny, 6-12% vody, výhrevnosť 16,5-18,5 

MJ.kg-1, obsah popola 0,5-1,5%, využitie v peciach a krboch s ručným prikladaním [6]. 

Bylinné brikety – suché drvené alebo nakrátko rezané, slama obilnín, olejnín, travín, energetických 

bylín, semená, 8-14% vody, výhrevnosť 16,5-17,5 MJ.kg-1 (zo slamy olejnín až 19 MJ.kg-1), obsah 

popola 5-6%,  hustota až do 1200 kg.m-3, využitie v peciach a krboch s ručným prikladaním [6].  

Kompozitné brikety - kombinácia drevných alebo bylinných zložiek v kombinácií s uhoľným pra-

chom s nízkym obsahom síry, vápenatého prachu (viaže síru z uhlia a tá ostáva v popole), papiera, 

ekologických spojív (škrob, melasa), 8-15% vody, výhrevnosť do 22 MJ.kg-1, obsah popola do 8% [6]. 

F) Balíky, pakety, zväzky a nové moderné palivá 

Pakety - zmiešaním rôznej nahrubo drvenej alebo rezanej biomasy (drevo, slama, kôra, pa-

pier), lisovanej stredným tlakom do 25 MPa, vznikajú valce priemeru do 150 mm a dĺžky 300-500mm. 

Majú hustotu 300 kg.m-3, vlhkosť 18% a výhrevnosť do15 MJ.kg-1. Vyrábajú sa za účelom úspory 

skladovacieho priestoru z výrobných odpadov. Používajú sa ako podporné palivo vo veľkých kotloch 

nad 500 kW [6]. 

Kôra – ako prídavok do peliet, brikiet aj samostatne. Výhrevnosť do 20 MJ.kg-1, pri znečistení zemi-

nou má vyšší obsah popola až 6% [6]. 

Balíky – rôzne druhy bylín (slama, seno), - nizkotlaké s hustotou 60 kg.m-3 a hmotnosťou kusu 3-6 kg, 

- vysokotlaké s hustotou 120 kg.m-3 a hmotnosťou kusu 10-20 kg, - obrie valcové s hustotou 110kg.m-3 
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a hmotnosťou kusu 200-300 kg, - obrie hranolové s hustotou 150 kg.m-3 a hmotnosťou kusu 300-

500kg [6]. 

3.5.2. Kvapalné palivá 

Kvapalné palivá sa využívajú predovšetkým na pohon motorových vozidiel. V súčasnosti sú najdôleži-

tejšími palivami vyrábanými z biomasy etanol, metanol a bionafta. Alkoholové palivá (etanol, meta-

nol) sa vyrábajú fermentáciou z biomasy (hlavne z obilia, kukurice a cukrovej trstiny). Ich výhodou je 

menej škodlivín pri spaľovaní, keďže majú jednoduchšiu štruktúru ako benzín alebo nafta. Na výrobu 

bionafty sa využívajú čisté alebo esterifikáciou (MERO20) upravené rastlinné oleje získané z viac ako 

300 rastlinných druhov ako sú slnečnica, repka olejnatá, sója a iné. Výhrevností niektorých biopalív 

v porovnaní s klasickými palivami je v Tab. 13 [1; 16]. 

Tab. 13 Porovnanie výhrevnosti kvapalných biopalív s klasickými palivami [5; 16] 
 

Kvapalné biopalivá Klasické kvapalné palivá 

Surovina Výhrevnosť MJ.kg-1 Surovina Výhrevnosť MJ.kg-1 

Metanol 21,3 Benzín 43,7 
Etanol 26,9 Nafta 42,7 
Repkový olej 37,1-40,4 Petrolej 43,9 
Bionafta (MERO) 40,6 Ropné oleje 40,3-41,5 

3.5.3. Plynné palivá 

A) Bioplyn 

Každá organická hmota podlieha rozkladu, pri ktorom sa uvoľňuje bioplyn. Bioplyn sa dnes účelovo 

získava zo skládok komunálneho a poľnohospodárskeho odpadu (hnojovica, organické kaly,...). Ide 

o proces anaeróbnej fermentácie (anaeróbne vyhnívanie alebo metánové kvasenie), ktorý je podmie-

nený pôsobením baktérií za vzniku plynu a kašovitej hmoty plnej živín (N, P, K, S,...). Zloženie bio-

plynu a výhrevnosť (Tab. 14) závisí od vstupných surovín a podmienok výroby, vo väčšine prípadov 

sa skladá z CH4 (40-75 %), CO2 (25-55 %), H2O (0-10 %), obsahuje aj od 0 do 5% N2, H2S, O2, H2, 

NH3 a v stopových množstvách CO. Problémová je prítomnosť sírovodíka (H2S), ktorý pri koncentrá-

ciách nad 0,1% pôsobí korozívne na motory a ostatné zariadenia, a spolu s amoniakom (NH3) sú zdro-

jom zápachu. Výroba bioplynu vo fermentoroch prebieha kontrolovane pri optimálnych teplotných 

podmienkach v rozmedzí dní až týždňov [11; 16].  

Podľa konzistencie vstupnej suroviny môže byť fermentácia mokrá (vstupný substrát má obsah sušiny 

4–12 %) alebo suchá (obsah sušiny 20–50 %). Pre efektívnu prevádzku bioplynovej stanice by nemal 

klesnúť obsah sušiny vo vstupnej surovine pod 3%. Najvhodnejšou surovinou pre výrobu bioplynu sú 

tekuté a polotekuté výkaly [11]. 

Na rozdiel od fermentorov, sú podmienky hnitia na skládkach odlišné a celý proces prebieha roky. 

Plyn sa získava uzatvorením skládky nepriepustným materiálom a umiestnením zberných potrubí 

                                                      
20 MERO – metylester repkového oleja, v zahraničí sa používa RME (rapeseed metyl ester). Využíva sa na zní-

ženie viskozity rastlinného oleja, ktorá je až 40-krát vyššia ako pri nafte. 
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s otvormi, do ktorých vniká plyn. Odhaduje sa, že z tony odpadu sa počas životnosti skládky uvoľní 

150-300 m3 plynu podobného zloženia ako bioplyn s obsahom metánu 50-60% [11; 16]. 

Bioplyn je možné spaľovať v plynovej turbíne, vyrábať elektrickú energiu a teplo, alebo ho stláčať 

a používať ako palivo v motorových vozidlách. Vedľajší produkt bioplynovej stanice je organický 

materiál, ktorý je možné využiť hneď alebo po skompostovaní ako hnojivo [1; 16]. 

B) Drevoplyn 

Drevoplyn sa vyrába splyňovaním tuhých palív (hlavne dreva) na plyn. Ku splyňovaniu organického 

materiálu dochádza tak, že vzduch prechádza cez predhriaty materiál, pričom v ňom prebieha chemic-

ká reakcia s následným vznikom drevoplynu a ako nespáliteľný zvyšok sa tvorí popol. Jeho zloženie 

a výhrevnosť (Tab. 14) sa mení v závislosti od typu použitej biomasy a vlhkosti. Bežné zloženie dre-

voplynu je CO (20-30 %), H2 (10-25 %), CH4 (0-4 %), CO2 (2-15 %), N2 (45-60). Drevoplyn je možné 

využiť ako palivo v motoroch s vnútorným spaľovaním ako aj na výrobu elektrickej energie [16]. 

Tab. 14 Porovnanie výhrevnosti plynných biopalív s klasickými palivami [5; 16] 
 

Plynné biopalivá Klasické plynné palivá 
Surovina Výhrevnosť MJ.m-3 Surovina Výhrevnosť MJ.m-3 

Bioplyn (100% CH4) 35,8 Zemný plyn 31,7 
Bioplyn (dobytok) 21,0 Propán 88,5 
Bioplyn (ošípané) 22,5 Bután 114,8 
Drevoplyn >5,6 Oktán 195,9 
Skládkový plyn 16 LPG 93,5 
Vodík 10,8  

3.6. Metódy energetického využitia biomasy a odpadu 

Medzi základné fyzikálno-chemické metódy využitia biomasy a odpadu na energetické účely patria: 

spaľovanie, splyňovanie, skvapalňovanie a pyrolýza. Na Obr. 7 sú znázornené dané metódy, ich pro-

dukty a možnosti využitia [35; 68]. 

3.6.1. Sušenie 

Biomasa a niektoré odpady obsahujú pri zbere častokrát veľké množstvá vody predstavujúce pre ich 

efektívne energetické využitie problém. Dôvodom je odparovanie vody, ktoré odoberá vzniknuté tep-

lo, znižuje tak teplotu procesu a ovplyvňuje sa aj vznik produktov. Jeden kilogram vody odoberie 

energiu až 2,5 MJ, čo v porovnaní so suchou biomasou s výhrevnosťou cca. 10 MJ.kg-1 predstavuje 

značný podiel. Z toho dôvodu je nevyhnutné zbaviť sa jej či už mechanicky (neúplné odstránenie vlh-

kosti - odstredenie, lisovanie, filtrácia) alebo sušením. 

Sušenie sa realizuje dvomi spôsobmi, prirodzene a umelo. Prirodzené sušenie prebieha v prirodzených 

podmienkach bez výraznejšieho zásahu človeka počas sušenia. Je to riešenie najlacnejšie ale náročné 

na čas a skladové priestory. Vhodnou predúpravou (štiepanie, pílenie,..) a uskladnením (suché vzdušné 

miesta,..) sa dá celý proces urýchliť. Umelé sušenie sa deje rôznymi spôsobmi podľa žiadaných para-

metrov. Využíva sa ohriaty vzduch, zvýšenie prúdenia vzduchu, vákuum, infračervené žiarenie a iné. 

Sušenie prebieha v rôznych typoch sušiarní kontinuálne alebo periodicky [69]. 
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Obr. 7 Produkty fyzikálno-chemického využitia biomasy [68] 

Obsah vody vo vzorke môžeme zadefinovať rôznymi spôsobmi. Pre naše potreby nám postačí abso-

lútna vlhkosť a vlhkostný pomer. Absolútna vlhkosť M [-] predstavuje pomer hmotnosti vody vzhľa-

dom na hmotnosť absolútne suchej látky. Vlhkostný pomer alebo vlhkostné číslo MR (moisture ratio) 

[-] vypočítame z rovnice 

�: = � −�;�< −�;	, (5) 

kde M je absolútna vlhkosť vzorky v akomkoľvek čase, M0 pôvodná vlhkosť a Me rovnovážna vlh-

kosť. Rovnovážna vlhkosť sa stanovuje z kriviek sušenia z oblasti, kde sa hmotnosť vzorky už s časom 

nemení [70]. 

Na popis procesu sušenia sa využívajú dva Fickove zákony difúzie. Prvý Fickov zákon vyjadruje zá-

vislosť difúzneho toku => [kg.m-2.s-1] od koncentračného spádu vlhkosti 

=> = −?;@∇MR, (6) 

kde Def je efektívna difuzivita [m2.s-1] a záporný gradient vlhkosti MR [-] predstavuje difúzny tok 

z miesta z vyššou koncentráciou do miesta s nižšou koncentráciou. Difuzivita sa získava 

z experimentálne získaných kriviek sušenia a predstavuje všetky mechanizmy spojené s prenosom 

vlhkosti [71]. 

Druhý Fickov zákon difúzie  

D�:
DE = −∇ ∙ => = ∇G?;@(∇MR+H (7) 

hovorí o časovej závislosti toku vlhkosti počas sušenia. Matematické riešenie vyzerá asi takto 
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 (8) 

kde t – čas sušenia [s], L – polovica hrúbky vzorky [m], n – uvažovaný počet členov (kladné celé číslo). Pre dlhý 

čas sušenia sa používa len prvý člen sumy, ktorý má po zjednodušení tvar [70; 71] 

ln(�:+ = 4K / 8I�0 − ,I�?;@46� E-. (9) 

Ďalším parametrom je aktivačná energia predstavujúca energiu molekúl vody potrebnú pre difúziu 

a výpar. Teplotnú závislosť efektívnej difuzivity môžeme získať pomocou Arrheniovej rovnice 

?;@ = ?<L"Z[\] , (10) 

kde Def  predstavuje špecifickú reakčnú rýchlosť difúzie (rýchlostnú konštantu) pre danú teplotu T [K], 

D0 - frekvenčný koeficient [m2.s-1] alebo aj pravdepodobnostný faktor, t.j. ako často sa molekuly zrá-

žajú, R - univerzálna plynová konštanta (8,314 J.mol-1.K-1), Ea – aktivačná energia [J.mol-1]. Aktivačnú 

energiu potom dostaneme zo závislosti logaritmu rýchlostnej konštanty (ln(Def)) od prevrátenej hodno-

ty absolútnej teploty (1/T). Pričom hlavným predpokladom je izotermické sušenie počas celého prie-

behu. Pri izotermickom sušení je možné difúzny koeficient určiť korektne a súčasne Fickov model 

dokáže správne predpovedať stratu hmotnosti [70].  

Dosiahnuť izotermické sušenie je technicky náročné a občas nemožné. Do procesu vstupujú rôzne 

navzájom poprepájané hmotnostné a tepelné javy. Pre správne určenie difúzneho koeficientu poukazu-

jú mnohí autori na vplyv teplotných gradientov vo vzorkách počas sušenia. Vznikajú tu rozdiely medzi 

prognózami straty vlhkosti a experimentálne určenými dátami. Okrem toho iní autori uvádzajú, že 

počas sušenia sa nenachádza medzi povrchom a vnútrom biomasy žiadny gradient teploty, ale teplota 

vzorky sa s časom mení. Pri niektorých meraniach sa teplota vzorky priblížila k teplote v sušičke až 

pri strate 90-95% pôvodnej vlhkosti! [70; 72]  

Na popis experimentálnych kriviek sušenia sa využíva niekoľko matematických modelov (Tab. 15), 

ktorých vhodnosť sa stanovuje nelineárnou regresnou analýzou. Dobrý fit sa vyznačuje vysokým ko-

eficientom determinácie R2 a nízkou hodnotou rozdelenia pravdepodobnosti χ2. Koeficient determiná-

cie R2 vyjadruje variabilitu medzi empirickými a teoretickými hodnotami v intervale od 0 (žiadna zho-

da, nevhodne zvolená funkcia) po 1 (dokonalá zhoda). Vypočítame ho zo vzťahu 

:� = 1 − ∑ _�:`ab;c,� −�:;de,�f�g�W�
∑ _�:hhhhh`ab;c −�:;de,�f�g�W�

	, (11) 

kde MRexp,i a MRmodel,i sú experimentálne a namodelované vlhkostné pomery pre i-tý bod, N počet po-

zorovaní, �:hhhhh`ab;c je aritmetický priemer hodnôt predpokladaných modelom. Tu je nutná transformá-

cia nelineárnych funkcií na lineárne. Rozdelenie pravdepodobnosti χ2 (chí-kvadrát) testuje zhodu me-

dzi teoreticky očakávanými a nameranými hodnotami. 

i� = ∑ _�:`ab;c,� −�:;de,�f�g�W� � − K 	, (12) 
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kde n je počet konštánt vystupujúcich pri sušení [70; 73; 74]. 

Tab. 15 Matematické modely používané na popis kriviek sušenia 

Názov modelu Model Referencie 

Newton �: = L"jT Westerman a kol. [75] 
Page �: = L"jTk Page [75] 
Upravený Page �: = L"(jT+k Whith a kol. [76] 
Henderson a Pabis �: = lL"jT Henderson a Pabis [73] 
Logaritmický �: = lL"jT + m Yagcioglu a kol. [73] 
Dvojpodmienkový �: = lL"jnT + oL"jpT Henderson [73] 
Dvojpodmienkový  
exponenciálny �: = lL"jnT + (1 − l+L"jqT Sharafeldeen a kol. [73] 

Wang a Singh �: = �< + lE + oE� Wang a Singh [76] 
Aproximácia difúzie �: = lL"jT+(1-a)	L"jrT Yaldiz and Ertekin [76] 
Verma �: = lL"jT + (1 − l+L"sT Verma a kol. [75] 
Modifikovaný Hender-
son a Pabis �: = lL"jT + oL"sT + mL"tT Karathanos [75] 

Aghabashlo �: = L" jpT�NjOT Aghabashlo a kol. [75] 

Weibull �: = L"uTqvw Corzo a kol. [75] 

Midilli �: = lL"jTk + oE Midilli a kol. [73] 

Peleg �: = L"qTw Diamante a kol. [77] 

Silva �: = L"qT"r√T Silva a kol. [77] 
 

3.6.2. Spaľovanie 

Spaľovaním biologických materiálov vzniká teplo. Môžeme ho využiť priamo na kúrenie, varenie 

alebo nepriamo premenou na iný druh energie, najčastejšie na elektrickú energiu. Spaľovaním sa celo-

svetovo získava až 97% energie z biomasy. Ak chceme získať z paliva čo najviac energie (efektívne 

ho spaľovať), musí mať čo najnižšiu vlhkosť, ktorú môžeme dosiahnuť prirodzeným alebo umelým 

sušením. Počas spaľovania sa využije iba časť tepla, ostatok energie (entalpie) sa stráca vo forme pary 

a tepla opúšťajúceho komín [1; 51]. 

Spaľovanie je exotermická oxidácia látok obsahujúcich uhlík, pričom vzniká stabilná zlúčenina oxid 

uhličitý 

C + O� → CO�          -393,8 kJ.mol-1 (13) 

Spálením 1 mólu uhlíka v dostatočnom množstve kyslíka sa energia uvoľňuje, zmena entalpie ∆H=-

393,77 kJ. Okrem toho prebiehajú aj pomalšie redukčné reakcie spotrebujúce teplo k uvoľňovaniu 

atómov uhlíka z mriežky, t.j. reakcie uhlíka s CO2 a H2O pri vzniku CO, CO2 a H2. Pri týchto reak-

ciách dochádza k miestnemu zvýšeniu tlaku plynov, keďže do reakcie vstupuje jedna molekula plynu 

a vystupujú z nej dve a viac. Vzniknuté plyny ďalej horia na hraničnej vrstve u povrchu častice: 

2CO + O� → 2CO�          -566,9 kJ.mol-1 (14) 

2�� + O� → 2���          -484,3 kJ.mol-1. (15) 
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Tu sa objem plynu lokálne zmenšuje, výsledný počet molekúl je menší a vzniká podtlak. Pre účinné 

spaľovanie je potrebné zabezpečiť dostatočne vysokú teplotu, dostatok vzduchu a dostatok času na 

úplné spálenie. V takom prípade horí drevo bez viditeľného dymu. Pri nesprávnom horení alebo zapa-

ľovaní vznikajú sadze, ktoré sú neskôr zdrojom problémov [1; 6; 11; 35].  

Priebeh spaľovacieho procesu v dreve: 

• ohrev dreva, voda vo vnútri dreva začne vrieť (aj staré drevo obsahuje vo svojich bunkových 

štruktúrach vodu), 

• z dreva sa postupne uvoľňuje plyn – pre správne spaľovanie je nutné aby tento plyn horel 

a neunikal do komína,  

• vznikajúci plyn sa mieša s atmosférickým vzduchom a horí pri vysokej teplote, 

• zvyšok dreva (zväčša uhlík) horí tiež, pričom vzniká popol [11]. 

Pri spaľovaní akýchkoľvek palív vznikajú látky, ktoré môžu mať nežiaduci vplyv na životné prostre-

die. Spaliny vychádzajúce z riadeného procesu spĺňajú väčšinou stanovené limity škodlivín. Nevhodne 

vedený spaľovací proces spravidla nespĺňa koncentrácie CO a PAH21. Porovnaním spaľovania bioma-

sy s fosílnymi palivami sa zistilo, že množstvo pevných čiastočiek je pri horení dreva 5-10x menej 

a možno ich obmedzovať vysokou teplotou plameňa. Oxidy dusíka (NOx) sú 2-3x nižšie, lebo DNA 

prítomné v rastlinných bunkách tvorí skupinu NH2, ktorá účinne NOX znižuje ešte vo vysokoteplotnej 

fáze horenia. Oxidy síry sú takisto oveľa menšie. CO môže byť vysoký v prípadoch spaľovania dreva 

ak je doba zdržania suroviny v zhorenisku krátka a dôjde k nedokonalému spaľovaniu. Drevo totiž 

vyžaduje tzv. dlhý plameň (dlhú dobu zdržania). Emisie CO2 sa spaľovaním biomasy vyrovnávajú s 

jeho spotrebou rastlinami, takže nie je významne ovplyvnený. Ale dĺžka zdržania sa uhlíka v rastline 

môže byť aj desaťročia, a dočasná nerovnováha CO2 v atmosfére môže prispieť ku zmene klímy. Pri 

spaľovaní biomasy vznikajú látky typu dechtov (primárny 0-20 mg.m-3 a sekundárny decht 50-800 

mg.m-3), ktoré je možné odstraňovať kondenzáciou. Najnižšie emisie je možné získať spaľovaním pri 

optimálnych podmienkach [1; 11]. 

Účinnosť  spaľovania pri otvorenom ohni je asi 2 %, väčšina energie dreva uniká bez úžitku. Techno-

logický vývoj spaľovania dreva dosiahol v posledných rokoch vynikajúce výsledky nielen čo sa týka 

účinnosti (75-90%) ale aj nízkymi emisiami. Dlhé roky sa používali pece s prehorievaním dreva, kde 

vzduch vnikal zospodu a nedochádzalo k úplnému zhoreniu plynov. Ich účinnosť dosahovala približne 

50%. Zlepšením boli kotle so spodným horením, kde sa vzduch privádza iba k časti paliva naspodku 

kotla, ostatok paliva navrchu sa vysušuje a unikajú plyny. Teplota horenia je vysoká a účinnosť dosa-

huje 65-75%. Najúčinnejšími zariadeniami sú dnes kotly, pri ktorých sa všetky spáliteľné zložky pali-

va splyňujú, dochádza k pyrolytickej destilácií. Takéto kotle sú elektronicky regulovateľné a do dosa-

hujú vysokú účinnosť až 90%. V splyňovacích kotloch je možné spaľovať drevnú hmotu a odpad od 

štiepky, cez polená s dĺžkou 80 cm a priemerom 30 cm až po drevné brikety alebo pelety [16].  

                                                      
21 PAH – polycyklické aromatické uhľovodíky (slovenská skratka PAU). Nie sú zastúpené v štruktúre dreva, ale 

vznikajú počas horenia [18]. 
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3.6.3. Splyňovanie 

Namiesto priameho spaľovania biomasy sa využíva proces jej splyňovania. Získava sa tak plynné pa-

livo, ktoré sa následne spaľuje v plynovej turbíne podobne ako je to pri výrobe elektriny v elektrár-

ňach na plyn. Tento proces sa začiatkom 20-tého storočia dokonca využíval aj na pohon motorových 

vozidiel [16]. 

Princípom splyňovania je reakcia paliva (biomasa, uhlie) s vhodným splyňovacím činidlom, pričom 

termickým rozkladom a heterogénnymi reakciami uhlíka s kyslíkom  a vodnou parou vznikajú spáli-

teľné plyny H2, CO, CH4, prípadne vyššie uhľovodíky a nespáliteľné CO2. Proces splyňovania je endo-

termický, čiže teplo sa spotrebováva. Kvalita plynu závisí od vlastností paliva a od samotného procesu 

splyňovania [1; 16]. 

Splyňovanie prebieha tromi spôsobmi [6]: 

1) Boudordova reakcia – uhlík sa splyňuje redukciou s oxidom uhličitým 

C + CO� → 2CO                 172,9 kJ.mol-1 (16) 

2) heterogénna reakcia vodnou parou 

3) metánová reakcia 

C + 2�� → ���                    87,4 kJ.mol-1 (19) 

Po odstránení CO2 vzniká tzv. syntetický plyn, z ktorého je možné vyrobiť takmer akýkoľvek uhľovo-

dík. Reakciou H2 s CO vo Fischer-Tropschovom procese22 je možné získať rôzne kvapalné uhľovodí-

ky, vzniká tak umelá náhrada ropy [1; 16]. 

Priebeh splyňovania sa v reaktore odohráva v niekoľkých zónach s rôznymi pracovnými teplotami 

(pozri Tab. 16). V prípade tzv. hydrolýzy, ktorá pracuje s mokrou surovinou prebieha súbežne proces 

parného reformingu23 využívajúc medzibunečnú a vnútrobunečnú vodu z biomasy. Uplatňuje sa od 

650°C vyššie a hlavným produktom je vodík [16]. 

Splyňovaním čistým kyslíkom vzniká plyn obsahujúci prevažne CO a dechty. Na druhej strane sply-

ňovaním vzduchom, obsahujúcim veľké množstvo dusíka, vzniká plyn s nízkou výhrevnosťou na 

úrovni 4-6 MJ.m-3. Použitím vodnej pary vzniká syntetický plyn bohatý na CO a H2 s výhrevnosťou 

10-15 MJ.m-3. Používa sa aj kombinácia pary s kyslíkom, čo umožňuje lepšiu kontrolu teploty. Vyššiu 

výhrevnosť 15-20 MJ.m-3 možno dosiahnuť splyňovaním pod tlakom [78]. Splyňovania biomasy 

                                                      
22 Fischer-Tropschov proces alebo syntéza je chemická reakcia katalyzovaná s Ni, Co alebo Fe. Prebieha pri 

zvýšenej teplote a tlaku. Účinnosť premeny je 21-55%. Všeobecný tvar reakcie (2n + 1+H� + nCO →
CyH(�yN�+ + nH�O [35]. 

23 Parný reforming – endotermická reakcia metánu a vody za vzniku oxidu uhličitého a vodíka CH� + H�O →
CO + 3H�, ∆H=206,0 kJ.mol-1 [35] 

C + ��O → �� + CO          131,9 kJ.mol-1 (17) 

C + 2��O → CO� + 2��      87,6 kJ.mol-1 (18) 
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vzniká, v závislosti na použitej surovine a podmienkach procesu, plyn s výhrevnosťou od 5 do 

12MJ.m-3 [11]. 

Energetický plyn sa dá využiť na kogeneračnú výrobu elektrickej energie a tepla. Výhodou tejto tech-

nológie je oveľa vyššia účinnosť, nakoľko pri splyňovaní 65 až 70% energie obsiahnutej v biomase sa 

premieňa na horľavý plyn. Investičné náklady na výstavbu plynových turbín sú relatívne nízke a navy-

še tu existujú značné možnosti zlepšovania technológie. Nevýhodou je nedostatočne rozvinutá techno-

lógia aby mohla byť bežne používaná. Problémom je napríklad tvorba PAH (vnikajú kondenzáciou 

benzénových jadier a bývajú parciálnou súčasťou dechtovitých zmesí) a nutnosť čistenia plynov dech-

tových a prachových častíc. Zaujímavým spôsobom splyňovania je využitie mikrovlnnej plamy, ktorá 

pracuje pri teplotách 4000-7000°C, pôsobí v celom objeme a spotrebuje len 10-20% z vyrobenej ener-

gie (splyňovanie plazmovou fakľou až 80%!) [11; 79]. 

3.6.4. Skvapalňovanie 

Skvapalňovanie pevnej biomasy na kvapalné palivo môžeme vykonať pomocou pyrolýzy, splyňovania 

alebo hydrotermálnym procesom, v ktorom vzniká pomocou vody za zvýšenej teploty (300-350°C) a 

tlaku (12-20 MPa) olejovitá kvapalina [35]. Pre bežnú produkciu olejov strednej výhrevnosti je mo-

mentálne táto technológia príliš nákladná, hoci pokusy využívajúce rôzne katalyzátory za prítomnosti 

plynov (CO, H2, CO2,..) vyzerajú sľubne [18]. 

3.6.5. Pyrolýza 

Prvé použitie pyrolýzy dreva sa datuje do obdobia 4000 rokov pr.n.l. Vyrábalo sa tak hodnotnejšie 

palivo, drevené uhlie, potrebné na tavenie železnej rudy. Ďalší rozvoj pyrolýzy a splyňovania v 18. 

a 19. storočí bol spojený s potrebou osvetlenia ulíc a domov, keďže bol lampový olej oveľa drahší ako 

svietiplyn. Po objavení zemného plynu začiatkom 20. storočia, klesol dopyt po podobných technoló-

giách. Druhá svetová vojna a nedostatok palív prinútili krajiny bez veľkých zásob ropy ako nacistické 

Nemecko, syntetizovať si palivá z uhlia cez Fischer-Tropschov proces alebo Bergiusov proces24. 

V prvej polovici 20. stor. jazdilo vyše milióna áut na splyňovací pohon. Zvyšok storočia až dodnes 

dominuje ropa, ktorá so sebou priniesla lepší výkon, cenu a pohodlnejšie narábanie. Avšak ropná krí-

                                                      
24 Bergiusov proces – metóda tvorby kvapalných uhľovodíkov za vysokého tlaku a teploty. Vznikajú ťažké 

a ľahké oleje, benzín a plyny. Všeobecná rovnica K� + (K + 1+�� → �M��MN�. 

Tab. 16 Priebeh splyňovania [16] 

Zóna Teplota / °C Vlastnosti 

sušenia 150 
- dochádza k odpareniu vody a ohriatiu paliva 
- adsorbované plyny sa uvoľňujú 

pyrolýzy 150-50 

- tepelné prepracovanie paliva bez prístupu kyslíka 
- uvoľňuje sa plyn obsahujúci vodnú paru, oxid uhličitý, uhľovodíky, 
heterozlúčeniny, organické kyslíkaté zlúčeniny (alkoholy, aldehydy, 
organické kyseliny) 

redukčná 500-900 - dochádza k vlastnému splyňovaniu uhlíkatého zvyšku z paliva 

oxidačná 900-1400 
- získava sa teplo potrebné na priebeh splyňovacieho procesu 
- časť materiálu je oxidovaná autooxidáciou alebo externým kyslíkom 

 



 

39 

 

za, politická nestabilita regiónov s bohatými ložiskami ropy a samotná vyčerpateľnosť suroviny, tlačia 

na ďalší rozvoj a výskum pyrolýzy ale aj iných alternatívnych spôsobov získavania energie [35]. 

Pyrolýza25 označovaná aj ako termolýza je proces chemického a termického rozkladu organických 

zlúčenín. Prebieha bez prítomnosti kyslíka, okrem prípadov, kedy poskytuje čiastočné spaľovanie 

dodatočnú energiu potrebnú na jej priebeh. Počas pyrolýzy dochádza k rozpadu veľkých uhľovodíko-

vých molekúl na menšie. Trvá až do doby, pokiaľ neuniknú všetky prchavé látky. Produktom pyrolýzy 

je plyn, kvapalina a tuhý zvyšok [35; 78; 80]. 

Existuje niekoľko spôsobov rozdelenia pyrolýzy v závislosti na použitom médiu, tlaku, teploty alebo 

rýchlosti ohrevu. Vzhľadom na špecifické operačné podmienky má každý proces svoje charakteristic-

ké produkty a aplikácie (Tab. 17) [35]. 

Tab. 17 Charakteristika niektorých pyrolýznych procesov [35; 78] 

 

Pyrolýzny  
proces 

Doba zotr-
vania 

Rýchlosť 
ohrevu 

Tlak 
(bar) 

Konečná 
teplota (°C) 

Produkty 

karbonizácia dni veľmi pomalá 1 400 drevené uhlie 
konvenčná 5-30 min. pomalá 1 600 uhlík, bioolej, plyn 
rýchla < 2 s veľmi vysoká 1 ~500 bioolej 
blesková 
(flash) 

< 1 s vysoká 1 < 650 
bioolej, chemikálie, 
plyn 

ultrarýchla < 0,5 s veľmi vysoká 1 ~1000 chemikálie, plyn 
vákuová 2-30 s stredná <0,1 400 bioolej 
hydropyrolýza < 10 s vysoká 1 500 bioolej 
metano-
pyrolýza 

< 10 s vysoká 1 > 700 chemikálie 

 

Podľa rýchlosti ohrevu poznáme dva druhy pyrolýzy, pomalú a rýchlu. Ak je čas (tohrev) potrebný na 

ohriatie paliva na pyrolýznu teplotu oveľa dlhší ako charakteristický čas pyrolýznej reakcie (tr), hovo-

ríme o pomalej pyrolýze (pri rýchlej je to naopak) [35]. 

Pri pomalej pyrolýze je doba zdržania plynov na úrovni minút, tento proces vedie primárne k tvorbe 

pevného zvyšku a člení sa na karbonizáciu a konvenčnú (klasickú alebo tradičnú) pyrolýzu. Karboni-

zácia je najstaršou používanou formou pyrolýzy, prebieha aj niekoľko dní pomalým ohrevom pri níz-

kych teplotách do 400°C. Výsledkom je vznik pevného zvyšku. Konvenčná pyrolýza prebieha oveľa 

kratšie (5-30 minút) pomalým ohrevom a pri maximálnej teplote okolo 600°C. Pri nej sa už tvoria 

všetky tri typy pyrolýznych produktov [35]. 

Pri rýchlej pyrolýze je doba zdržania vodných pár na úrovni sekúnd a milisekúnd. Využíva sa na výro-

bu biooleja a plynu. Rýchlosť ohrevu môže dosahovať 1 000-10 000°C.s-1. Maximum teploty závisí od 

produktu, ktorý nás zaujíma. Teploty do 650°C sú vhodné na tvorbu kvapalných produktov a pre ply-

ny sa používajú teploty aj nad 1000°C. Medzi rýchlu pyrolýzu patria blesková (angl. flash) 

a ultrarýchla pyrolýza. Blesková pyrolýza prebieha rýchlym ohrevom na teplotu okolo 600°C. Kon-

denzovateľné a nekondenzovateľné produkty opúšťajú pyrolyzér v priebehu 30-1500 ms, následne sa 

rýchlo ochladia. Kvapalný produkt vzniká na úkor pevného zvyšku a dosahuje 70-75%. Ultrarýchla 

pyrolýza zahŕňa veľmi rýchle premiešavanie látky s teplonosným médiom, a tým veľký tepelný pre-

                                                      
25 z gréckych slov pyro – oheň, lysis – rozklad, oddelenie 
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nos a rýchlosť ohrevu. Už v reaktore dochádza k značnému ochladzovaniu primárnych produktov. 

Používa sa preto odlučovač plynov od horúcich pevných častíc, ktoré vracia späť do oblasti premieša-

vania. Pre ultrarýchlu pyrolýzu je dôležitá presná kontrola doby zotrvania. Na maximalizáciu plyn-

ných produktov je potrebná teplota okolo 1000°C, pre kvapaliny okolo 650°C [35]. 

Rýchla a pomalá pyrolýza sa konajú prevažne bez prítomnosti média (nosiča) ako je napríklad vzduch. 

Špeciálnym prípadom je použitie média ako voda alebo vodík. Hydropyrolýza prebieha v atmosfére 

vysokotlakého vodíka pri teplotách medzi 400-800°C. Zvyšuje sa podiel prchavých látok a podiel 

uhľovodíkov s nižšími mólovými hmotnosťami. Vodná pyrolýza prebieha za prítomnosti vysokotep-

lotnej vody [35; 78]. 

A) Priebeh pyrolýzy 

Vznik pyrolýznych produktov je závislí od konštrukcie pyrolyzéra, fyzikálnych a chemických vlast-

ností pyrolyzovaných látok a operačných parametrov ako rýchlosť ohrevu, maximálna teplota, doba 

zotrvania, tlak, použité médium, prítomnosť katalyzátora a iné [35]. 

a) Vplyv zloženia vzorky 

Chemické zloženie pyrolyzovaných látok priamo ovplyvňuje tvorbu a zloženie výsledných produktov. 

Pri príprave vzoriek je preto dôležité dbať na ich homogenitu, obzvlášť pri pyrolýze vzoriek malých 

hmotností, a na čistotu vzoriek bez kontaminantov (prach, hlina, kamienky,...) [80]. 

V prípade biomasy je dôležitý vplyv pomeru vodíka k uhlíku (H/C). Jednotlivé zložky biomasy majú 

svoj charakteristický teplotný interval rozkladu: hemicelulózy 195-255°C, celulóza 235-350°C a lignín 

250-500°C. Každá z nich prispieva na tvorbu produktov inak. Celulóza a hemicelulózy sú hlavné zdro-

je prchavých látok, celulóza je zdroj kondenzovateľných pár, hemicelulózy nekondenzovateľných 

plynov a lignín tvorí prevažne tuhý zvyšok. Celulóza sa rozkladá prevažne na monomér - levogluko-

zan, ktorý sa nad 500°C vyparuje a tvorí najmä kvapalnú a plynnú zložku, zanedbateľné množstvo 

pevnej. Hemicelulózy sú z nich najmenej stabilné, pravdepodobne pre nedostatočnú kryštalickosť. 

Pyrolýzou lignínu sa tvorí viac aromatických látok a pyrolýzny zvyšok tvorí pomalým ohrevom pri 

400°C až 40%. Prispieva aj k tvorbe kvapaliny (okolo 35%), ktorá obsahuje vodné zložky a decht. 

Plynný produkt dosahuje do 10% pôvodnej hmotnosti [35; 81]. 

Pyrolýzou plastov, obsahujúcich heterocyklické26 časti, vznikajú organické produkty obsahujúce hete-

roatómy alebo stabilné anorganické zlúčeniny ako voda, amoniak, kyanovodík, bromovodík, fluoro-

vodík,... Mnohé z nich sú nebezpečné a korozívne, preto je nutný starostlivý výber konštrukčných 

materiálov a metód na ich neutralizáciu alebo obmedzenie pôsobenia [78]. 

b) Vplyv veľkosti častíc 

Veľkosť, tvar a štruktúra častíc ovplyvňujú tvorbu pyrolýznych produktov vďaka ich pôsobeniu na 

rýchlosť ohrevu (Obr. 9). Jemnejšie častice kladú menší odpor unikajúcim plynom, ktoré tak menej 

podliehajú sekundárnemu krakovaniu. Takto vzniká viac kvapalných produktov. Naopak pri väčších 

                                                      
26 heterocyklická zlúčenina má v uhlíkovom cykle aspoň jeden uhlík nahradený iným prvkom, heteroatómom (O, 

Cl, Br, F,...) 
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časticiach klesá rýchlosť sušenia a vplyvom nehomogénneho ohrevu dochádza k sekundárnym reak-

ciám. Vzniká väčší podiel pevného zvyšku [13; 35].  

c) Vplyv pyrolýznej teploty 

Teplota je najdôležitejšou premennou po-

čas pyrolýzy. Palivo sa ohrieva vopred 

definovanou rýchlosťou z okolitej teploty 

na maximálnu teplotu, známu aj ako pyro-

lýzna teplota, pri ktorej je držané až do 

skončenia procesu. Teplota ovplyvňuje 

výťažok produktov (Obr. 8) ako aj ich 

chemické zloženie. Nižšie teploty produ-

kujú viac pevného zvyšku, vyššie menej 

[35; 78]. Navzdory rôznym typom bioma-

sy, pyrolyzérov a experimentálnych pod-

mienok existujú všeobecné trendy pri dis-

tribúcii a vlastnostiach pyrolýznych pro-

duktov ako funkcie pyrolýznej teploty. 

Takéto chovanie dáva zmysel, keďže zá-

kladné zloženie biomasy sa pohybuje 

v relatívne úzkych intervaloch (uhlík 40-

60%, kyslík (30-50%), vodík (5-8%)) [13]. 

d) Vplyv rýchlosti ohrevu 

Rýchlosť ohrevu ovplyvňuje chemické zloženie produktov. Rýchly ohrev na mierne teploty (400-

600°C) tvorí viac prchavých látok a tým aj viac tekutín, zatiaľ čo pomalý ohrev tvorí viac pevného 

uhlíkového zvyšku [35]. Zdá sa, že pri vyšších rýchlostiach ohrevu (nad 100°C.s-1) prevládajú reakcie 

štiepiace chemické väzby, zatiaľ čo pri nižších rýchlostiach ohrevu (do 100°C.s-1) prebieha rekombi-

nácia dechtov na matrici biomasy [13]. 

e) Vplyv doby zdržania 

Doba zdržania plynov v reaktore je tiež dôležitá. Pomalé odstraňovanie prchavých látok z rektora 

umožňuje sekundárne reakcie medzi uhlíkom a prchavými látkami, čo vedie k tvorbe sekundárnych 

dechtov. Pri krátkej dobe zdržania prevažujú primárne produkty, zväčša monoméry [35; 78]. 

f) Vplyv typu reaktora 

Typ reaktora rozhoduje o kvalite prenosu tepla, miešaní, dobe zdržania plynných a kvapalných pro-

duktov a o úniku primárnych produktov [78]. 

g) Prevádzkový tlak 

Vysoký tlak (vyšší ako atmosférický) spôsobuje spomalenie toku a difúzie prchavých látok z častíc 

a z pyrolýzneho lôžka. Výťažky prchavých látok a dechtov sa znižujú asi do 5 barov, ďalším zvyšova-

ním tlaku sa tento trend spomaľuje a okolo 40 barov je už ustálený, pričom sa už nepreukázal žiaden 

 

 

Obr. 8 Vplyv teploty na tvorbu pyrolýznych produktov z dreva 
[54] 
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významný vplyv na premenu uhlíka alebo rozdelenie produktov. Porovnaním s výsledkami pri atmo-

sférickom tlaku je celkový pokles objemu prchavých látok okolo 10-12% [35; 82].  

Na druhej strane podporuje nízky tlak rýchlejšie vyparovanie prchavých látok a dechtov, ktorých vý-

ťažky sú väčšie ako v prípade atmosférického tlaku až o 5%. Uvoľňujú sa rôzne látky a prekurzory 

dechtov, ktoré sa pri atmosférickom tlaku premieňajú repolymerizáciou na plyn, pyrolýzny uhlík 

a ľahšie dechty [78; 82].  

h) Prítomnosť reaktívnych plynov ako kyslík alebo vodík 

Ich prítomnosť generuje teplo, riedi produkty a má vplyv na rovnováhu, kinetiku a zariadenie [78]. 

i) Použitie katalyzátorov 

 Katalyzátory ovplyvňujú mechanizmy a kinetiku reakcií, rozdelenie produktov a ich chemické zlože-

nie. Sú špeciálne vyberané a navrhované na optimalizáciu reakčných mechanizmov, t.j. na urýchlenie 

rozkladných procesov, zníženie energetických nárokov, zabránenie vzniku nežiaducich látok a z dru-

hej strany pomoc pri tvorbe cennejších [78].  

B) Typy pyrolyzérov 

V závislosti od želaného produktu sa využíva niekoľko typov pyrolýznych zariadení. Prvé a zároveň aj 

najstaršie sa špecializovali hlavne na tuhý zvyšok. Od vtedy vznikli nové moderné zariadenia zamera-

né aj na kvapalné a plynné zložky. Na základe kontaktu pyrolyzovanej látky s nosičom tepla rozlišu-

jeme zariadenia s pevným lôžkom, fluidné a strhávacie. Medzi ďalšie typy pyrolyzérov patria: mikro-

vlnný, indukčný, kotlový, odporovo vyhrievané vlákno a iné [35; 78; 80]. 

Pyrolyzér s pevným lôžkom patrí medzi najstaršie systémy. Pracuje v dávkovom režime, teplo je 

dodávané z externého prostredia alebo čiastočným spaľovaním pyrolýznych plynov. Po pyrolýze ostá-

va tuhý produkt, kvapalina sa kondenzuje mimo zariadenia. Na odstránenie pyrolýznych plynov z 

reaktora sa niekedy používa inertný plyn (napr. dusík) [35]. 

Pyrolyzér s prebublávacím lôžkom využíva inertný plyn alebo spaliny na prebublávanie horúceho  

pieskového lôžka. Tak dochádza k intenzívnemu premiešavaniu rozdrvenej suroviny (2-6 mm), čím sa 

zabezpečuje rovnomerná teplota v rámci celého lôžka. Typickým produktom je kvapalina predstavujú-

 

Obr. 9 Vplyv veľkosti pyrolyzovaných častíc dreva a pyrolýznej teploty na výťažky pevného zvyšku [35] 
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ca 70-75% hmotnosti paliva, keďže len minimálne dochádza k sekundárnemu krakovaniu. Výhodou je 

možnosť jednoducho zväčšovať takéto zariadenie [35]. 

Pyrolyzér s cirkulujúcim fluidným lôžkom pracuje podobne ako pri prebublávaní, jeho lôžko je 

však značne rozšírené a pevné častice cirkulujú pomocou cyklónu. Poskytuje dobrú kontrolu teploty. 

Povrchová rýchlosť plynu je vyššia ako pri prebublávaní. Výhodou je ľahká separácia pevného zvyš-

ku. Kvapalný produkt môže dosiahnuť aj viac ako 80% hmotnosti paliva [35]. 

Ultrarýchlym pyrolyzérom  dosiahneme vysokú rýchlosť ohrevu a krátky čas zotrvania v zóne pyro-

lýzy, čím dostaneme maximálny výťažok kvapalných produktov (90%). Inertný plyn sa ohrieva na 

teplotu o 100°C vyššiu ako je reaktorová teplota a potom sa pod tlakom vháňa do reaktora a naráža do 

prúdu biomasy. Surovina sa ohreje na pyrolýznu teplotu v priebehu milisekúnd. Pyrolýzne produkty 

opúšťajú reaktor zo spodku a sú okamžite ochladzované aby sa zabránilo sekundárnym reakciám [35]. 

Abrazívny pyrolyzér pracuje na princípe vysokého tlaku medzi vzorkou a horúcou stenou reaktora, 

čím dochádza k jej taveniu a vzniku prevažne kvapalných produktov. Vzniknutá tekutina sa vyparí 

a opúšťa zónu pyrolýzy. Tlak vzniká buď mechanicky alebo odstredivou silou. Reakčná rýchlosť je 

nezávislá od prenosu tepla vzorkou, tým pádom je možné použiť bez obmedzení aj častice väčších 

rozmerov. Proces si nevyžaduje prítomnosť inertného plynu. Výsledkom rýchleho prenosu tepla 

a krátkeho času zotrvania je kvapalný výťažok presahujúci aj 75% hmotnosti vzorky. Tuhý zvyšok je 

jemný prášok, ktorý možno odstrániť cyklónom alebo filtrovaním [35; 68]. 

Pyrolyzér s rotačným kužeľom využíva odstredivú silu (stovky otáčok za minútu), ktorá tlačí suro-

vinu a horúce častice (piesok alebo iný teplonosič) proti horúcej stene kužeľa, po ktorej špirálujú na-

hor. Plyny sa odvádzajú preč a pevné častice prepadávajú cez okraj na fluidné lôžko, časť z nich zhorí 

a ohreje kužeľ, časť sa vracia do reaktora a napomáha pyrolýze. Pri tomto systéme dochádza 

k výbornému premiešavaniu, rýchlemu ohrevu (5000 K.s-1) a ku krátkej dobe zotrvania. Typickým 

výťažkom je kvapalina predstavujúca 60-70% hmotnosti suchej vzorky [35].  

Vákuový pyrolyzér je zložený z niekoľkých nad sebou umiestnených ohrievaných kruhových dosiek 

(vrchná 200°C, spodná 400°C). Vzorky sa dávkujú zvrchu a na nižšiu úroveň sa dostáva pomocou 

škrabky. Na spodnej vrstve ostáva už iba tuhý zvyšok. Hoci je rýchlosť ohrevu pomalá, doba zdržania 

je relatívne krátka. Výťažok kvapaliny dosahuje len okolo 35-50 % suchej vzorky, tuhý zvyšok má 

vysoký výťažok. Celý proces je zložitý a nákladný, pretože vysoký podtlak vyžaduje použitie veľmi 

veľkých nádob a potrubí [35; 68]. 

C) Chemické aspekty 

Degradácia molekuly, ktorá nastáva počas pyrolýzy je spôsobená rozkladom chemických väzieb 

a tvorbou voľných radikálov. Rozpad molekúl prebieha značne náhodne, pričom vznikajú menšie 

fragmenty chemicky podobné východiskovej molekule. Niektoré z väčších fragmentov, odstrihnuté 

z polymérového reťazca, si zachovávajú neporušenú štrukturálnu informáciu. Medzi degradačné me-

chanizmy patrí: náhodné štiepenie, postranné štiepenie skupín, depolymerizácia a oxidácia polymérov. 

Jednotlivé mechanizmy (alebo ich kombinácie) prebiehajú náhodne. 

Platia však isté zjednodušené pravidlá:  

1. degradačné mechanizmy sú procesy voľných radikálov a sú vyvolávané najprv rozbitím 

najslabších väzieb,  
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2. zloženie produktov pyrolýzy je závislé na stabilite voľných radikálov a stabilite molekúl 

produktu,  

3. stabilita voľných radikálov27 a medzimolekulové preskupovanie (hlavne presúvanie atómov 

vodíka), tvoriace stabilnejšie radikály, hrajú tiež dôležitú úlohu [80].  

Náhodné štiepenie – prebieha napríklad na uhlí-

kovom reťazci obsahujúcom jednoduchú C-C 

väzbu rovnakej sily (Obr. 10 časť I), štiepenie 

môže nastať v akomkoľvek mieste za vzniku širo-

kej škály menších molekúl. Vzniknuté radikály 

(Obr. 10 časť II) sa môžu stabilizovať niekoľkými 

spôsobmi, odtrhnutím atómu vodíka (Obr. 10 časť 

III) zo susednej molekuly (čím z nej vzniká nový 

radikál) alebo častejšie beta štiepením (Obr. 10 

časť IV) za vzniku nasýtených molekúl s dvojitou 

väzbou na konci a nového radikálu [80; 83]. 

Štiepenie postranných skupín – pyrolýzou PVC 

(polyvinylchlorid) nedochádza k náhodnému štie-

peniu a tvorbe chlórovaných uhľovodíkov ale 

k dvojstupňovej premene začínajúcej odtrhnutím 

HCl z reťazca (Obr. 11 časť V), ktorý za sebou 

zanecháva nenasýtený reťazec C=C (Obr. 11 časť 

VI), následne sa ďalším ohrevom tvoria charakte-

ristické aromatické zlúčeniny ako benzén, toluén, 

naftalén a iné [80; 84]. 

Depolymerizácia – nastáva postupnou degradá-

ciou polymérov na monoméry, ktorých  tvorba nie 

je zväčša ovplyvňovaná R skupinou. Napríklad 

z polymetylakrylátu vzniká monomér metylakrylát 

(Obr. 12) a podobne. Pri kopolyméroch (kombi-

novaných polyméroch) to prebieha rovnako, pri-

čom vznikajú oba monoméry v približne podob-

nom polymérnom pomere [80].  

                                                      
27 reakcie voľných radikálov prebiehajú prednostne v smere najviac substituovaného radikálu R3C• > R2HC• > 

RH2C• > CH3 

 

Obr. 10 Náhodné štiepenie a vznik a premena radiká-
lov, upravené podľa [80] 

 

 

Obr. 11 Štiepenie postranných skupín [80] 
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Ako bolo spomenuté skôr, biomasa je typicky 

zložená z troch látok – celulóza, hemicelulózy 

a lignín. Vplyv rôznych teplôt na jednotlivé zložky 

dreva je znázornený na Obr. 13. 

Celulóza – rozklad celulózy je komplexný viac-

stupňový proces, ktorý možno popísať Broido-

Shafizadehovým modelom. Je ho možné použiť 

aspoň kvalitatívne na väčšinu biomasy. Zahŕňa 

v sebe predbežné reakcie nasledované buď dehyd-

ratáciou (dominuje pri nízkej teplote pomalých 

rýchlostiach ohrevu) alebo depolymerizáciou (pri 

rýchlom ohreve) [35; 85].  

Hemicelulózy – tvoria viac plynov a menej dech-

tu. Prechádzajú rýchlym tepelným rozkladom. 

Obsahujú viac viazanej vlhkosti. Pri pomalej pyro-

lýze dreva začína pyrolýza hemicelulóz už pri 

teplote 130°C s maximom pri 180°C [35]. 

Lignín – pyrolýzou lignínu vzniká 55% pevného zvyšku, 15% dechtu, 20% vodnej zložky a okolo 

12% plynov. Lignín sa oveľa ťažšie dehydruje ako celulóza alebo hemicelulózy. Decht obsahuje zmes 

fenolov, hlavne fenol (C6H5OH), ktorý je dôležitou surovinou zelených živíc (živíc produkovaných 

biomasou). Vodný podiel je zložený z metanolu, kyseliny octovej, acetónu a vody. Rozklad lignínu 

v dreve začína približne pri 280°C s maximálnou rýchlosťou medzi 350-450°C [35]. 

D) Fyzikálne aspekty pyrolýzy 

Hlavnými procesmi prebiehajúcimi počas pyrolýzy sú prenos tepla a prenos hmoty. Z teplotného hľa-

diska rozdeľujeme pyrolýzu na štyri etapy, hoci hranice medzi nimi nie sú až také ostré a môžu sa aj 

prekrývať. Samotné prekrývanie sa fáz je prirodzené, keďže prechod teploty vzorkou je limitovaný 

 

Obr. 12 Depolymerizácia [80] 

 

Obr. 13 Strata hmotnosti celulózy, hemicelulóz a lignínu pôsobením rôznych teplôt, podľa [35] 
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tepelnou vodivosťou. Pri rozmerovo väčších vzorkách je úplne bežné, že povrch je už napríklad 

v poslednej fáze, zatiaľ čo vnútro môže byť stále vo fáze sušenia [35]. 

Fázy pyrolýzy: 

1. Sušenie (~100°C). Ohrev vzoriek pri nízkej teplote. Teplo sa spotrebúva na odparenie voľnej 

vlhkosti a následne na ohrev vzorky. 

2. Počiatočná etapa (100-300°C, praženie). Nastáva exotermická dehydratácia a uvoľňuje sa 

voda a nízkomolekulové plyny. Pri dreve sa uvoľňuje CO, CO2, H2O, kyselina octová 

(CH3COOH) a metanol (CH3OH). Zvyšuje sa energetická hustota biomasy. Klesajú pomery 

medzi O/C a H/C (Obr. 5). Redukuje sa hmotnosť a hygroskopická28 povaha, t.j. po sušení ab-

sorbuje oveľa menej vlhkosti ako v prípade čerstvej biomasy. Počas tejto fázy dochádza 

k otmavnutiu farby biomasy. Stáva sa viac drobivou alebo lámavou, čo je spôsobené depoly-

merizáciou hemicelulóz. 

3. Prostredná etapa – primárna pyrolýza (>200°C). Prebieha v teplotách od 200°C do 600°C. 

Veľké molekuly vzorky sa rozkladajú na primárny uhlík, kondenzovateľné plyny 

a nekondenzovateľné plyny. Väčšina látok biooleja (pary a prekurzory kvapalného produktu) 

vzniká v tejto fáze. 

4. Konečná etapa (~300-900°C). Zahŕňa sekundárne krakovanie prchavých látok na sekundárny 

uhlík a plyny. Typicky sa objavuje pri teplotách nad 300°C. Ak sa kondenzovateľné plyny do-

stanú rýchlo von z reaktora, tak po ochladení vznikne bioolej a decht. Pri teplotách nad 600°C 

pozorujeme zvýšenú tvorbu vodíka [35]. 

Teplota má výrazný vplyv na tvorbu produktov. Napríklad oxid uhličitý má maximum tvorby pri 

450°C a okolo 500°C začína klesať. Horúce uhlíkové častice môžu katalyzovať primárne krakovanie 

pary vo vnútri vzorky a sekundárne krakovanie mimo nej [35]. 

Kinetické modely pyrolýzy 

Štúdium pyrolýznej kinetiky napomáha interpretovať, aké procesy a v akej miere ovplyvňujú tvorbu 

a zloženie pyrolýznych produktov. Kinetika je dôležitá pre optimalizáciu procesných parametrov a 

maximalizáciu požadovaných výťažkov. Je však ťažké získať spoľahlivé údaje o kinetických rýchlost-

ných konštantách, ktoré by boli použiteľné na široké spektrum biomasy a pre rôzne rýchlosti ohrevu. 

Ešte zložitejšie to je v prípade rýchlej pyrolýzy, ktorá prebieha v nerovnovážnom a neustálenom pro-

cese [35]. 

Kinetické modely pyrolýzy ligno-celulózových palív možno klasifikovať do troch typov: 

1. jednostupňový komplexný model s jednou reakciou- model jednostupňovej reakcie použi-

tím experimentálne odmeraných rýchlostí strát hmotnosti, 

2. jednostupňový model s viacerými reakciami – na opis degradácie biomasy sa použijú viace-

ré paralelné reakcie, je užitočný na stanovenie rozdelenia produktov, 

3. dvojstupňový polovičný model – tento model obsahuje primárne aj sekundárne reakcie vy-

skytujúce sa v sériách [35; 86]. 

                                                      
28 hygroskopický – schopný prijímať vlhkosť z prostredia 
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Jednostupňový komplexný model s jednou reakciou 

Tento model je založený na jedinej celkovej reakcii: o�3�l�l → 2�mℎl�é	4áE � + �ℎ4í . Stupeň 

pyrolýzy závisí od hmotnosti nepyrolyzovanej látky, potom miera rozkladu hmotnosti mb v primárnej 

pyrolýze bude 

8�r8E = − (�r −��+, (20) 

kde mc je hmotnosť (kg) pevného zvyšku po ukončení procesu, k rýchlostná konštanta (s-1) reakcie 

prvého rádu a t čas (s). 

Zmena hmotnosti X v bezrozmernej podobe 

� = (�< −�r+(�< −��+, (21) 

kde m0 je počiatočná hmotnosť biomasy (kg). 

Nahradením (21) do (20) dostaneme 

8�
8E =  (1 − �+. (22) 

Riešenie rovnice je 

� = 1 − �L"j] , (23) 

kde A je koeficient, E aktivačná energia (j.mol-1), R plynová konštanta (J.mol-1.K-1) a T teplota (K) 

[35]. 

Pri pomalom ohrievaní dokážeme získať rozumné hodnoty jednotlivých parametrov, pri rýchlom 

ohrievaní už nie sú údaje spoľahlivé. Pri určitých podmienkach, obmedzenie sekundárneho krakovania 

a prenosu tepla, sa dá pyrolýza celulózy opísať nevratnou jednostupňovou rovnicou prvého rádu [35].  

Prenos tepla 

Pyrolýzne zariadenie prenáša teplo cez teplonosné médium, t.j. cez stenu reaktora, plynom alebo inými 

pevnými materiálmi. Počas pyrolýzy je teplo prenášané na vzorku žiarením a prúdením, do jej vnútra 

preniká vedením a prúdením cez póry. Vedenie tepla do vnútra vzorky je obmedzené tepelnou vodi-

vosťou (W.m-1.K-1), ktorá znemožňuje rýchly ohrev.  Tepelná vodivosť biomasy je veľmi malá, rádo-

vo 0,1 W.m-1.K-1. Najlepší prenos tepla nastáva pri použití fluidného (teplo sa prenáša prúdením ply-

nu) alebo abrazívneho pyrolyzéra (vedením) [35; 87]. 

Prenos hmoty 

Prenos hmoty ovplyvňuje pyrolýzne produkty. Napríklad rýchlym presunom plynov sa minimalizujú 

sekundárne reakcie ako tepelné krakovanie, repolymerizácia a rekondenzácia [35]. 

Pyrolýza a energia 

Pyrolýza je endotermický proces vyžadujúci prísun energie z vonkajšieho prostredia, ktorou sa ohrieva 

samotný pyrolyzér a pyrolyzovaná látka na potrebnú teplotu. Preto sa potrebná energia dodáva aj spa-

ľovaním vznikajúcich plynov alebo uhlíkového zvyšku. Niektoré reakcie sú exotermické ako dehydra-
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tácia, iné endotermické ako depolymerizácia a sekundárne krakovanie. Dochádza aj k reakciám medzi 

vzniknutými produktmi. Príklad exotermických reakcií, prebiehajúcich pri 1000 K: 

CO + 3H� → CH� + H�O              26	kJ.mol"� (24) 

CO + 2H� → CH�OH                  105	kJ.mol"� (25) 

0,17	C�H�<O� → C + 0,85	H�O   80	kJ.mol"� (26) 

CO + H�O → CO� + H�                42	kJ.mol"� (27) 

kde C6H10O5 predstavuje monomér celulózy [35; 87]. 

Pyrolýza hemicelulózy a lignínu je exotermická. Pri celulóze endotermická do teplôt okolo 450°C, nad 

nimi exotermická (26). Pri vyššej teplote vzniká (27) dostatok vodíka na realizáciu reakcií (24) a (25). 

Pri nižších teplotách a krátkej dobe zdržania prchavých látok, sú aktívne iba primárne endotermické 

reakcie (potrebné teplo -225 kJ.kg-1), zatiaľ čo pri vysokých teplotách exotermické sekundárne reakcie 

(teplo reakcie +20 kJ.kg-1). Z týchto dôvodov je nutné dodávať teplo iba dovtedy, pokiaľ nedosiahne 

systém potrebnú teplotu [35]. 

E) Pyrolýzne produkty 

Vznik a zloženie pyrolýznych produktov je ovplyvnené mnohými parametrami, ktoré sme spomenuli 

vyššie (viď závislosť od teploty na Obr. 8). Ak potrebujeme maximalizovať množstvo niektorého 

z pyrolýznych produktov, musíme brať do úvahy vplyv všetkých vstupujúcich parametrov. Pre jednot-

livé produkty platí: 

• tuhý produkt – pomalá rýchlosť ohrevu (<0,01-2,0°C.s-1), nízka pyrolýzna teplota, dlhý čas 

zotrvania plynov, 

• kvapalný produkt – vysoká rýchlosť ohrevu, stredná pyrolýzna teplota (450-600°C), krátky 

čas zotrvania, 

• plynný produkt – pomalá rýchlosť ohrevu, vysoká pyrolýzna teplota (700-900°C), dlhý čas zo-

trvania plynov [35]. 

Vznik pyrolýznych produktov môžeme ilustračné znázorniť nasledovnou reakciou [35] 

�M�`�e + EL243 → J �q�r�� +
j�qeqc�Mq

J �d���� + ��� +
ec�M

J �
e;�Má	cáTjq

 (28) 

Na analýzu vzoriek sa bežne používa plynová chromatografia, hmotnostná a infračervená spektrosko-

pia [80]. 

a) Plynný zvyšok 

Pyrolýzou vznikajú kondenzovateľné plyny,  ktoré sú zložené z ťažších molekúl a po kondenzácii 

vytvoria kvapalný zvyšok. Nekondenzovateľné plyny tvoria nízkomolekulové primárne plyny, naprí-

klad pri pyrolýze dreva CH4 (3,5-10%), H2 (1-5%), CO (28-35%), CO2 (45-55%), C2H2 (do 2%),... 

Sekundárne plyny vznikajú krakovaním pary. Výhrevnosť primárnych plynov je približne 11 MJ.Nm-3 

ale po sekundárnom krakovaní je oveľa vyššia až 20 MJ.Nm-3 [18; 35; 54]. 
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Množstvo vzniknutého plynu má s teplotou rastúci charakter (Obr. 8). Maximálne hodnoty sa pohybu-

jú v rozmedzí 40-75 hm.% zo suchej vzorky, výťažky sú ovplyvňované typom pyrolyzovanej látky 

ako aj samotnou pyrolýzou a jej nastavením. Teplota pyrolýzy výrazne ovplyvňuje uvoľňovanie rôz-

nych druhov plynov (Obr. 14) [35; 54]. 

 

Obr. 14 Uvoľňovanie plynov počas pyrolýzy dreva [35]  

b) Kvapalný zvyšok 

Kvapalným výťažkom pyrolýzy je čierny decht (bioolej, bioropa). Vzniká depolymerizáciou, rozbitím 

chemicky zložitej látky na jednoduchšie, ktoré unikajú z paliva ako plyn a následne vplyvom nižšej 

teploty kondenzujú. Spôsob a rýchlosť chladenia ovplyvňujú výsledný kondenzát. Napríklad rýchle 

ochladenie predchádza degradácii zložiek, ďalšiemu štiepeniu alebo reakciami s inými molekulami. 

Pomalé chladenie zas umožňuje vo vhodnom chladiči niekoľkostupňovú separáciu [35; 87]. 

Záchyt kvapalnej zložky je problematický a častokrát nedostatočný. Príčinou je zloženie pyrolýznych 

pár: aerosóly, vodná para a nekondenzovateľné plyny. Kondenzácia aerosólov mikroskopických roz-

merov vyžaduje, aj napriek teplotám pod bodom kondenzácie, povrch, na ktorý môžu nazrážať 

a akumulovať sa. V rámci laboratórnej praxe a na komerčnej úrovni sa dnes preferujú elektrostatické 

odlučovače (zrážače), ich nevýhodou je iskrenie a vznik skratu zapríčinený tokom polárnych molekúl 

vyskytujúcich sa v plyne. Dôležitá je aj rýchlosť chladenia [68; 87]. 

Decht je súhrnný názov pre vyššie uhľovodíky, doteraz v ňom bolo nájdených viac ako 300 látok 

(predpoklad až niekoľko tisíc) s rozličnou chemickou štruktúrou a vlastnosťami. Vyskytujú sa tam 

aromatické, dusíkaté, kyslíkaté a sírne zlúčeniny, okrem toho decht obsahuje značné množstvá tzv. 

voľného uhlíka, neutrálnych živíc a vysokovrúcich uhľovodíkov (Tab. 18). Niekoľko zložiek sa však v 

dechte nachádza vo väčšom množstve, ide o tzv. dominantné zložky, ktorými sú: benzén, toluén, xylé-

ny, naftalén, antracén, fenantrén, inden. Decht sa delí na nízkoteplotný (primárny) a vysokoteplotný 

(sekundárny) [11; 16]. 

Nízkoteplotný (primárny) decht - obsahuje značné množstvá alkánových, cykloalkánových, alkéno-

vých uhľovodíkov (uhľovodíky C7-C36), alkoholov, aldehydov, kyselín, heterocyklických zlúčenín 

(pyridín, furány, pikoliny) a fenoly. Aromatické uhľovodíky najmä naftalén a antracén sú zastúpené 

minoritne alebo úplne chýbajú. Tento fakt naznačuje, že plyn je týmito látkami obohacovaný v pyro-

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 200 300 400 500 600 700 800 900

mol. %

T [°C]

CO2

CO

uhľovodíky

H2



 

50 

 

lýznej zóne. Nízkoteplotný decht je termicky nestabilný a pri prechode pásmom s vyššou teplotou 

(redukčná, alebo oxidačná zóna) dochádza k jeho premene na vysokoteplotný decht [11; 16].  

Vysokoteplotný (sekundárny) decht - obsahuje predovšetkým aromatické uhľovodíky a ich deriváty. 

Látky z pyrolýzy v oblastiach s vyššou teplotou reagujú s komponentmi plynu, alebo medzi sebou za 

vzniku zložitejších zlúčenín. Alifatické uhľovodíky sa rozpadajú na kratšie fragmenty. Arény na zvy-

šovanie teploty reagujú procesom stabilizácie nazývaným dehydrokondenzácia (ide o odštiepanie vo-

díka a zvyšovanie stupňa nenasýtenosti príslušnej zlúčeniny). Z benzénu vzniká radikálovým mecha-

nizmom bifenyl. Decht produkovaný splyňovaním biomasy obsahuje značné množstvá polycyklických 

aromatických uhľovodíkov (PAH). S rastúcou teplotou klesá celkové množstvo dechtov a fenolov, ale 

rastie podiel PAH (naftalén, antracén, fenantrén) [11; 16]. 

Maximálna tvorba dechtu nastáva okolo 500°C s výťažkom 35% (pre drevo). Zvyšujúcou sa teplotou 

tvorba dechtu klesá, pričom nad 600°C prevláda sekundárne krakovanie dechtov vedúce k uvoľňova-

niu väčšieho množstva plynov s vyššou energetickou hodnotou [54].  

Pyrolýzou biomasy dostaneme kvapalinu s obsahom vody okolo 20% a rôzne molekulárne fragmenty 

celulózy, hemicelulóz a lignínu. Všeobecne ich môžeme zaradiť do 5 skupín: hydroxyaldehydy, hyd-

roxyketóny, cukry, dehydrované cukry, karboxylové kyseliny a fenolové zlúčeniny. Molekulárna 

hmotnosť kvapaliny môže prevýšiť 500 Daltonov29. Kvapalina obsahuje oveľa väčšie množstvo kyslí-

ku ako väčšina palív, je aj ťažšia a viskóznejšia. Výhrevnosť býva nižšia (13 kJ.kg-1) ako pri zdrojo-

vom palive (20 kJ.kg-1) [35]. 

Bioolej nepredstavuje podľa [88] výrazné nebezpečenstvo pre životné prostredie (ani v surovej forme). 

Po úniku do prostredia je možné urýchliť jeho biologickú odbúrateľnosť použitím neutralizačnej látky, 

napr. vápna [87]. 

Tab. 18 Niektoré chemické látky vyskytujúce sa v pyrolýznych dechtoch 
 

Zlúčeniny Zložky 

aromatické 
benzén, naftalén, acenaftén, antracén, fenantrén, fluoranthén, flouorén, pyrén, in-
den, indan, bifenyl, naftacén, picén 

dusíkaté pyridín, chinolín, indol, karbazol, anilín 

kyslíkaté fenol, 1-fenantrol, kumaron, xanthen, dibenzofurán 

sírne thiofenol, thiofén, thionaftén, thioxantén 

c) Tuhý zvyšok 

Tuhým produktom pyrolýzy je uhlíkový zvyšok (drevené uhlie, biochar, charcoal) zložený z 85% 

z uhlíka. Okrem toho obsahuje aj kyslík, vodík a popol. Pri biomase je popola málo, výhrevnosť je 

okolo 32 kJ.kg-1, čo je oveľa viac ako pri obyčajnej biomase  [35]. 

Podľa termodynamickej rovnováhy platí, že pre väčšinu biomasy nepresiahne výťažok pevného zvyš-

ku 35%. Platí, čím vyššia teplota pyrolýzy, tým nižší výťažok. Za predpokladu, že celulóza predstavu-

je biomasu, môžeme napísať stechiometrickú rovnicu v tvare  

                                                      
29 Dalton – atómová hmotnostná jednotka. Udáva hmotnosť molekúl, atómov, iónov a atómových jadier. Jednot-

kou je Da alebo u. 1u = 1 Da = 1,66.10-27 kg. 
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    �q          ��t        �s     �Tq�            ��O              �¡ 

základné zloženie bez vlhkosti a popola 

neupravené palivo 

bioolej 

C�H�<O� → 3,74	C + 2,65	H�O + 1,17	CO� + 1,08	CH�. (29) 

Väčšina tuhého zvyšku ostáva na pyrolýznom lôžku, časť sa dostáva do kvapalného produktu, z kade 

je ťažko separovaný [35]. 

Bežne sa z dreva vyrába drevené uhlie, pretože sa ľahšie skladuje a preváža. Je to palivo s takmer 

dvojnásobnou energetickou hustotou v porovnaní so vstupnou surovinou. Lepšie horí (pri vyššej teplo-

te), pričom vzniká menej viditeľného dymu. A hoci je prevod dreva na drevené uhlie stratový, na uva-

renie jedla sa spotrebuje menej primárnej energie ako pri použití dreva [1; 11; 80]. 

Aktivácia uhlíka  

Pyrolýzy uhlík má po pyrolýze aktívny povrch len niekoľko m2.g-1. Na zlepšenie absorpcie sa musí 

aktivovať, čím sa dosiahne zvýšenie pórovitosti a tým aj vnútorného povrchu až na 1500 m2.g-1. Akti-

vácia môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Najčastejšie sa používa vysoká teplota a prítomnosť istého 

množstva kyslíka. Chemická aktivácia (zmiešanie ZnCl2 s H2SO4 alebo H3PO4 a následné zohriatie na 

400 až 700°C) stráca na význame, keďže jej vedľajším produktom sú odpadové vody náročné na úpra-

vu a negatívne vplývajúce na životné prostredie. Aktivácia v plynnej fáze prebieha pri teplotách 800-

1000°C so zmesou plynov – vodná para, vzduch a dymové plyny. Základom je rovnováha reakcie 

� + ��� → �� + ��, (30) 

ktoré musia byť následne spálené na CO2 a H2O [18]. 

Takto aktivovaný uhlík sa využíva predovšetkým vo filtroch čistiacich plyny (vzduchový filter do 

domácností, čistenie spalín,..) a kvapaliny (čistenie vôd,..), na adsorpciu a desorpciu plynných látok, 

ako katalyzátor, v ďalších technologických procesoch v chemickom a farmaceutickom priemysle [18]. 

F) Odhad množstva výťažkov pyrolýznych produktov a ich výhrevnosti 

Poznať množstvo, zloženie a výhrevnosť pyrolýznych produktov ešte predtým, než prebehne pyrolýza 

má veľký význam. Vhodnou optimalizáciou pyrolýznych parametrov je možné dosiahnuť požadované 

výťažky, resp. ovplyvniť vznik menej žiaducich.  

Existujúce modely snažiace sa o predpovedanie výťažkov pyrolýznych produktov sú ešte stále založe-

né na empirických údajoch. Experimentálne údaje z rôznych pyrolýz ukazujú silnú závislosť rozdele-

nia pyrolýznych produktov (Obr. 15) a ich vlastností (zloženie, výhrevnosť) na maximálnej pyrolýznej 

teplote. Modely popisujúce pyrolýzu biomasy sú skôr zamerané na všeobecné trendy relevantných 

 

Obr. 15 Z pyrolyzovanej látky je možné získať rôzne typy výťažkov Y, kde a – popol, ch – uhlíkový zvyšok , g – 
pyrolýzny plyn, tar – decht, H2O – chemicky viazaná voda, M - vlhkosť [13] 
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výťažkov (voda, tuhý zvyšok, CO, CO2, H2, CH4). Schopnosť modelov predpovedať výťažky pre špe-

cifické typy biomasy sú v rozumnej presnosti [13]. 

Napríklad v [13] sú zozbierané a porovnané pyrolýzy rôznych typov biomasy s priemernými hodno-

tami základných prvkov C – 49 hm.%, O – 44 hm.%, H – 5,9 hm.% zo suchej biomasy zbavenej popo-

la. Z analýzy vyplýva jasný vzťah medzi výťažkom H2 (kg.kg-1 paliva) a pyrolýznou teplotou (°C) 

Ďalšie druhy výťažkov sú prepočítané zo vzájomných pomerov H2 ku CO, CH4, ktoré vykazujú v is-

tých teplotných intervaloch (400-800°C) lineárny charakter 

Pre výpočet pevného pyrolýzneho zvyšku bol odvodený vzťah 

Ako je vidno, pre niektoré typy výťažkov dostávame relatívne dobré odhady. Variabilitu v údajoch je 

možné vysvetliť ako vplyv použitia rôznych druhov biomasy (rozdiel až do 20 hm.%), typov pyrolyzé-

rov, rýchlostí ohrevu a iných. Navyše, údaje z literatúry naznačujú značné nepresnosti publikovaných 

hodnôt  výťažkov v rozmedzí ± 5-20%! 

Väčšia pozornosť sa dnes venuje odhadu výhrevnosti pyrolýznych produktov. Súčet výhrevnosti pyro-

lýznych produktov sa rovná, výhrevnosti pôvodnej suroviny 

��r = ���t��t +��c�c +��s�s, (35) 

kde HV predstavuje hornú výhrevnosť (MJ.kg-1), Y výťažok každého produktu (hm.%), b - biomasa, 

ch - pyrolýzny uhlík, l - kvapalina, g - plyn [89]. 

Mnohé modely vychádzajú z pôvodného zloženia biomasy (celulóza, lignín,..). 

���t = 34,01�c�<,�¢�q"<,�£�¤�<,��; 				�5 = 0,06, :� = 0,99, (36) 

��c = 91,61��;�,�£�c�<,���q"<,<�; 				�5 = 0,04, :� = 0,96, (37) 

��s = 0,96��;"�,���c��,¦��q"<,��; 					�5 = 0,11, :� = 0,99, (38) 

kde X predstavuje počiatočný podiel pre ce - celulózu, li - lignín, a – popol a Si - kremík [89]. 

Čiastkové modely bývajú zamerané len na určitý typ pyrolýzneho výťažku. Napríklad výpočet hornej 

výhrevnosti (MJ.kg-1) pyrolýznych olejov vzhľadom na ich chemické zloženie, t.j. uhľovodíky CxHy 

alebo ich oxidy uhľovodíkov CxHyOz 

��O = 1,145_1 − L"�,�∙�<§¨	]f¢,�£�,				:� = 0,94. (31) 

��O�©  = 3 ∙ 10"� + 0,0429
1 + u ª632v

"¦,�� ,				:� = 0,73, 
(32) 

�©�« = −2,18 ∙ 10"� + 0,146 ∙ �©  ,				:� = 0,88. (33) 

��t = 0,106 + 2,43L"�,�∙�<§O	] ,							:� = 0,56. (34) 
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��_©¬�f =
u393® + 241�2 v

12® + � , 
(39) 

��_©¬� ¯f = 34,03� + 121,64� − 12,54°, (40) 

kde x, y, z predstavujú počty atómov uhlíka, vodíka a kyslíka, X, Y, Z sú hmotnostné zlomky atómov 

uhlíka, vodíka a kyslíka. Použitie rovnice (40) je možné aj pre látky CxHy s chybou 3-4% [14]. 

Dolná výhrevnosť plynov (LVG) vzniknutých pri pyrolýze biomasy rastie takmer lineárne od 2-5 

MJ.kg-1 po 15-18 MJ.kg-1 pri raste teploty z 300°C do 900°C, kedy sa trend spomaľuje. Pre závislosť 

dolnej výhrevnosti na teplote (°C) dostávame podľa [13] vzťah 

6�± = −6,23 + 2,47 ∙ 10"� ∙ ª,				:� = 0,78. (41) 

Na výhrevnosť vplýva aj odstránenie popola pred pyrolýzou, čím stúpa výťažok kvapaliny a jej vý-

hrevnosť. Ale na druhú stranu zas klesá výhrevnosť plynov, pretože v neprítomnosti popola nedochá-

dza k sekundárnemu krakovaniu, popol tu hrá úlohu katalyzátora [89]. Napríklad zmiešaním (kopyro-

lýzou) rôznych druhov biomasy a odpadov môžeme získať úplne odlišné výťažky. Zaujímavé sú kom-

binované pyrolýzy dreva s rôznymi druhmi plastov, pri ktorých vzniká o 15-20 hm. % viac pyrolýzne-

ho oleja s hornou výhrevnosťou okolo 40-45 MJ.kg-1 [90]. 

Pokiaľ poznáme základné prvkové zloženie pyrolýzneho produktu, je možné využiť aj vzťahy použí-

vané pre uhlie, resp. biomasu z kapitoly 3.3.1 na strane 21. 

3.7. Uskladnenie energie 

Desaťročia dozadu sa vyrábala elektrická energia z niekoľkých typov neobnoviteľných zdrojov ako 

ropa, uhlie,... Podľa dopytu sa zvyšoval alebo znižoval výkon elektrárne. Dodávky vstupných surovín 

do kotlov boli stabilné a nebola potreba elektrickú energiu uskladňovať. S príchodom obnoviteľných 

zdrojov energie nastal problém. Sú totiž značne nepredvídateľné, čo spôsobuje problémy so stabilitou 

elektrických sietí. Zoberme si za príklad slnečnú energiu. Fotovoltaické články pracujú len počas dňa 

za slnečného počasia, pričom ich zatienenie spôsobuje okamžitý pokles výroby elektrickej energie. 

Veterná elektráreň vyrába na druhej strane elektrickú energiu aj počas zamračených dní, avšak počas 

silnejšieho vetra vzniká prebytok energie. Výsledkom je destabilizácia elektrických sietí. 

Ako vidíme, potreba uskladnenia energie je nanajvýš aktuálna. Z praxe vyplýva, že častokrát je po-

trebnejšie krátkodobé uskladnenie a rýchlejšia dodávka elektrickej energie ako samotná kapacita 

uskladňovača. Medzi základné a najpoužívanejšie spôsoby uskladnenia elektrickej energie patria na-

sledujúce body, porovnanie ich výhod a nevýhod je v Tab. 19 [91]: 

1. prečerpávanie vody - zavedená technológia schopná veľkého uskladnenia. Vyrovnáva sieť. 

Vyžaduje veľký priestor a vyšší vstupný kapitál. Počas malého dopytu elektriky prečerpáva 

vodu nahor do nádrže a počas vyššieho dopytu ju uvoľňuje. 

2. uskladnenie v stlačenom vzduchu (CAES) – v podzemných (napr. soľných) jaskyniach. Pri 

dopyte poháňa turbínu a vyrába elektriku. 

3. kryogénne skladovanie energie (CES) – prebytkom energie sa skvapalňuje vzduch pri atmo-

sférickom tlaku na teplotu -196°C (teplota varu kvapalného vzduchu). Kryogénny motor fun-
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guje na fázovej zmene (kvapalina – plyn) a expanzii do uzavretého priestoru (valec motora, 

turbína). Počas ohriatia na okolitú teplotu sa rozpína až 700-násobne. 

4. batérie – pri distribúcii elektriky sa využívajú 2 typy batérií – prietokové (angl. flow) batérie 

využívajú tok elektrolytu cez membránu a vysoko-teplotné batérie fungujúce pri teplotách nad 

250°C využívajúce roztavené materiály (obzvlášť NaS a NaNiCl) 

a. NaS – roztavená síra na kladnej elektróde, teplota nad 300°C, 

b. NaNiCl – pri nabíjaní sa transformuje soľ NaCl s Ni na NiCl2 na katóde a Na na anóde, 

c. lítiové (lítium ión), 

d. prietokové – vanádiové, zinok-brómové,  

5. supravodivé magnetické uskladňovače energie (SMES) 

6. zotrvačníky – roztočenie zotrvačníka na vysokú rýchlosť, 

7. palivové články – pracujú podobne ako batérie ale nepotrebujú dobíjať 

8. elektrolyzéry – napríklad výroba vodíka a kyslíka z vody, ktoré je možné následne spaľovať 

a vyrábať elektrickú energiu. 

3.7.1. Uskladnenie tepla 

Keď si uvedomíme, že takmer 90% energie spotrebovanej v bežnej domácnosti v SR tvorí vykurova-

nie a teplá voda, tak potreba uskladnenia energie v podobe tepla je rovnako dôležitá ako uskladnenie 

elektrickej energie. Akumulované teplo môže byť pritom odpadným produktom („nízkoteplotné“ tep-

lo) z iného procesu. Pre štáty v teplejších klimatických pásmach alebo aj u nás počas leta je zaujímavá 

aj možnosť uskladňovať chlad. 

Pre uskladnenie tepla sú najdôležitejšími parametrami tepelná kapacita látky (J.K-1), objemová hustota 

(kg.m-3) a hmotnosť (kg). Ak ide o akumuláciu, pri ktorej nastáva zmena fázy, tak aj skupenské teplo 

topenia (J.kg-1).  

 

Tab. 19 Porovnanie výhod a nevýhod niekoľkých spôsobov uskladnenia energie [91] 
 

Technológia 
uskladnenia 

Hlavné výhody Nevýhody 
Výkonové  
aplikácie 

Energetické  
aplikácie 

prietokové 
batérie 

vysoká kapacita, 
nezávislé napájanie 

nízka energetická 
hustota 

dostupné pre také-
to aplikácie 

plne spôsobilé a do-
stupné 

lítiové batérie 

vysoký výkon 
a energetická hus-
tota, vysoká účin-

nosť 

vysoká cena, vy-
žaduje špeciálny 
nabíjací obvod 

plne spôsobilé a 
dostupné 

reálne ale nepraktic-
ké alebo neekono-

mické 

iné zdokona-
lené batérie 

vysoký výkon 
a energetická hus-

tota, účinnosť 
vysoká cena 

plne spôsobilé 
a dostupné 

reálne ale nepraktic-
ké alebo neekono-

mické 

zotrvačníky vysoký výkon 
nízka energetická 

hustota 
plne spôsobilé 

a dostupné 

reálne ale nepraktic-
ké alebo neekono-

mické 
prečerpávanie 

vody 
vysoká kapacita, 

nízka cena 
špeciálne nároky 
na umiestnenie 

nereálne alebo 
neekonomické 

plne spôsobilé 
a dostupné 

stlačený 
vzduch 

vysoká kapacita, 
nízka cena 

špeciálne nároky 
na umiestnenie 

nereálne alebo 
neekonomické 

plne spôsobilé 
a dostupné 
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Tepelná kapacita (C) je množstvo tepla, ktoré je potrebné dodať jednozložkovej sústave, ktorá neme-

ní svoje zloženie ani skupenstvo, aby sa ohriala o jeden teplotný stupeň. 

� = D�
Dª 				(J. K"�+ (42) 

kde ∂Q predstavuje veľmi malú zmenu tepla (J) a ∂T veľmi malú zmenu termodynamickej teploty (K). 

Podľa spôsobu ohrevu rozlišujeme izobarickú tepelnú kapacitu (Cp) pre izobarický ohrev 

a izochorickú tepelnú kapacitu (CV) pre izochorický ohrev látky. Molárna tepelná kapacita je tepelná 

kapacita vztiahnutá na jednotkové látkové množstvo látky. Opäť rozlišujeme medzi izobarickou (Cp,m) 

a izochorickou (CV,m) molárnou tepelnou kapacitou 

�e,` = �eK = 1
K
8�e8ª = 1

K /
D�
Dª0eWjaMšT. 					(J. K"�.mol"�+, 

(43) 

�³,` = �³K = 1
K
8�³8ª = 1

K /
D´
Dª0³WjaMšT. 				(	J. K"�.mol"�+, 

(44) 

kde n je látkové množstvo (mol), ∂H je malá zmena entalpie (J) a ∂U malá zmena vnútornej energie 

(J). Hmotnostná tepelná kapacita (c) – tepelná kapacita vztiahnutá na jednotku hmotnosti. Podľa 

spôsobu stanovenia rozlišujeme izobarickú (cp) alebo izochorickú (cV) hmotnostnú tepelnú kapacitu 

me = 1
�
8�e8ª = �e,`� 						(J. K"�. kg"�+, (45) 

m³ = 1
�
8�³8ª = �³,`� 					(J. K"�. kg"�+, (46) 

kde m je hmotnosť látky (kg) a M molárna hmotnosť látky (kg.mol-1) [92]. 

Skupenské teplo (l alebo L) je množstvo tepla Q (J), ktoré musí byť dodané (odobraté) látke, aby sa 

zmenilo jej skupenstvo. Poznáme skupenské teplá topenia/tuhnutia, sublimácie/desublimácie 

a vyparovania/kondenzácie. Hmotnostné (merné) skupenské teplo (J.kg-1) udáva množstvo tepla 

potrebné na zmenu fázy látky s hmotnosťou m (kg) 

4 = �
�. (47) 

Molárne skupenské teplo (J.mol-1) udáva množstvo tepla na zmenu fázy látky s látkovým množ-

stvom n (mol) [93] 

4 = �
K. (48) 

Pre uskladnenie tepla v bežnej domácnosti je potom výhodné mať materiál s vysokou hustotou, ktorý 

už pri malom objeme dokáže naakumulovať väčšie množstvo tepla. Také železo má vysokú hustotu 

(Tab. 20), ale zas nízku tepelnú kapacitu. V porovnaní s rovnakým objemom vody, nedokáže usklad-

niť také množstvo tepla a samotné obstarávacie náklady sú neporovnateľné. Zaujímavou možnosťou je 

použitie parafínu, ktorý využíva okrem tepelnej kapacity aj skupenské teplo topenia, čím prevýši aj 

vodu. 
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Tab. 20 Tepelné kapacity a skupenské teplá pre niektoré materiály 

Materiál 
Hustota 
(kg.m-3) 

Hmotnostná tepelná 
kapacita (kJ.kg-1K-1) 

Skupenské teplo 
topenia (kJ.kg-1) 

Teplota 
topenia (°C) 

Voda 1000 4,19 333,6 0 
Parafín 900 2,50 189,0 54 
Magnezit 3900 1,19 1600,0 3080 
Železo 7874 0,45 247,3 1540 
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Ciele práce 

 

Dizertačná práca je zameraná na využitie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie ako náhrady 

za tradičné neobnoviteľné.  

To si vyžaduje zhodnotenie energetického potenciálu vybraných druhov biomasy (rýchlorastúce dru-

hy, odpady z poľnohospodárskej a lesnej biomasy,...) a odpadu (PET, odpadné pneumatiky,...). 

Pri nedostatočnej kvalite surovín a nízkej energetickej hodnote surovín preskúmať možností zvyšova-

nia výhrevnosti termickými procesmi. 

Ako najuniverzálnejší prostriedok riešenia danej problematiky predpokladáme využitie pyrolýzy, pri 

ktorej vznikajú pyrolýzne produkty použiteľné priamo alebo po úprave ako palivá, resp. prímesi do 

palív. Pyrolýzou je možné energeticky zhodnotiť všetky typy surovín a vyriešiť tak nakladanie 

s odpadmi (biologické, kontaminované,..) a s rôznymi environmentálnymi záťažami (kaly, gudró-

ny,...).  

Popísať proces pyrolýzy vybraných druhov biomasy a odpadov. Doplniť možnosti analýz ďalších fy-

zikálnych veličín. Analyzovať produkty pyrolýzy z pohľadu ich fyzikálnych a chemických vlastností. 

Zhodnotiť pyrolýzu biomasy a odpadu z pohľadu produkcie energie a vplyvu na sekvestráciu oxidu 

uhličitého z atmosféry. 

Navrhnúť vytvorenie alternatívnych palív kombináciou pyrolýznych produktov s biomasou a odpadmi. 

Zhodnotiť a preskúmať možnosti uskladňovania tepla ako spôsob maximálneho využitia energetického 

potenciálu biomasy a odpadov. 
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Experimentálna časť 

4. Popis experimentálnej aparatúry 

Primárny výskum sa realizoval na pilotnom pyrolýznom systéme. Pozdĺž celého pyrolýzneho zariade-

nia sú umiestnené odberové miesta a senzory na analýzu fyzikálnych a chemických vlastností ovplyv-

ňujúcich priebeh pyrolýzy. Medzi on-line analyzátory patria snímače fyzikálnych vlastností (prietok, 

teplota, vlhkosť,..) prepojené cez systém na zber dát TESTO 454 a dva merače plynov Maihak S715 

(CO, CO2, NOx, CH4, H2, O2). Ex post analýzy boli realizované na infračervenom spektrometre Perkin 

Elmer Spectrum BX, plynovom chromatografe Perkin Elmer Clarus 500, hmotnostnom spektrometri 

Nermag R10-10T, digitálnych váhach KERN PCB 250-3, merači vlhkosti Powerfix, mikroskopoch 

NEOPHOT 21 a Nikon Eclipse E200 s prepojením cez fotoaparát s optickou redukciou na PC. 

K tomu boli vykonané aj pokusy zamerané na voľné a umelé sušenie, pokusy s lisovaním a iné. 

4.1. Pyrolýzny systém 

Pyrolýza prebieha na pilotnom pyrolýznom reaktore vybudovanom v roku 1997 prebudovaním ko-

merčne vyrábaného krbu zo šedej zliatiny, názorná schéma je na Obr. 16. Postupne sa doplnili 

a vylepšili súčasti na rekuperáciu tepla, čistenie spalín a analýzu fyzikálnych a chemických vlastností 

pyrolýzy. 

V pyrolýznom reaktore prebieha strednoteplotná konvenčná pyrolýza s priamym ohrevom pyrolýznej 

nádoby spalinami z horenia plynu. Pôvodne bol používaný zemný plyn, t.j. metán (CH4) 

s výhrevnosťou 33,8 MJ.m-3 (50,0 MJ.kg-1), no po jeho odstavení v roku 2013 sme museli nájsť náhra-

du. Ako najvhodnejšie a najrýchlejšie riešenie bol prechod na propán (C3H8) z tlakových fliaš 

s výhrevnosťou 88,5 MJ.m-3 (45,98 MJ.kg-1). Dôvodom bola podobná teplota plameňa pri horení pro-

pánu vo vzduchu, metán 1957°C, propán 1980°C. T.j. pri horení pri tlaku v rozmedzí 0,2-0,4 barov 

(0,02-0,04 MPa) sa dosiahne teplota 1000-1200°C. 

Pyrolýzne lôžko o rozmeroch 19x31x5,5 cm je vymeniteľné. Na stabilizáciu teploty sa niekedy použí-

va vrstva kremičitého piesku, cca. 1 kg piesku odpovedá 1 cm vrstve v nádobe. Stabilizácia teploty je 

dôležitá predovšetkým pri počiatočných cykloch pyrolýzy a pri väčších množstvách pyrolyzovanej 

suroviny, ktoré odoberajú väčšie množstvo tepla zo svojho okolia. 

Zdrojom štartovacieho tepla je 137 plynových horákov Lamborgini uložených v 13-tich radách strie-

davo po 10 a 11 kusoch. Horáky pracujú pri stechiometrickom, resp. mierne podstechiometrickom 

spaľovaní plynu. Rozmery pyrolýznej komory sú 37x30x22 cm, t.j. objem 24,4 litrov. Odhadovaný 

výkon pyrolýzneho kotla je 6-11 kW v závislosti od prietoku plynu. 

Dĺžka jedného pyrolýzneho cyklu závisí od niekoľkých faktorov ako teplota, tvar a hmotnosť surovi-

ny. V našom prípade trvá jeden cyklus približne 30 minút a naraz je možné pyrolyzovať 0,5-2 kg 

vzorky. Surovina sa zatiaľ nakladá ručne. Čas ručného nakladania je maximálne 5 sekúnd a nemá 

vplyv na meranie. Do budúcnosti je naplánovaná plná automatizácia nakladania. Tým sa úplne zame-

dzí ochladeniu pyrolýzneho reaktora a prieniku vzdušného kyslíka počas nakladania. Umožní to aj 

presnejšie, resp. kontinuálne nakladanie suroviny. 

Pyrolýzny plyn opúšťajúci pyrolýzne lôžko prechádza vláknovým filtrom, ktorý slúži na zachytávanie 

poletavých čiastočiek (sadzí) a chráni tak ostatné pripojené zariadenia a potrubie pred nánosmi. Nasle-
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dujú dva chladiče, v ktorých dochádza ku kondenzácii pár a vzniku kvapalného produktu. Plyny sa 

v nich schladia v priemere o 200°C, teplota za nimi už väčšinou neprekračuje 50°C. Na odvod tepla sa 

používajú dve obehové čerpadlá Grundfos UPS 15-50 s možnosťou výberu rýchlosti prietoku vody so 

stupňami 0,2-1,7-3,3 m3.hod-1. Odvedené teplo je využívané na ohrev dvoch parafínových rezervoá-

rov, ktoré využívajú akumuláciu tepla aj do skupenského tepla topenia parafínu pri cca. 54°C (viď 

časť Uskladnenie tepla na strane 111). Uskladnené teplo sa následne využíva pri vykurovaní priľah-

lých priestorov laboratória a skleníka (11x9x4,5 m). Ďalšie vláknové filtre sú pred a za výbojovým 

zariadením. 

Výbojové zariadenie pracuje s nerovnovážnou neizotermickou plazmou spontánne pulzujúcim precho-

dovým výbojom v koaxiálnej geometrii v mnohovýbojkovom systéme, čo umožňuje veľmi účinné 

čistenie plynov od CO2, NOx, SOx, PAH a ďalších [94]. Zariadenie bolo navrhnuté na prietokový ob-

jem do 650 m3.hod-1. Zložené je z 24 kusov medených elektród so závitom M6 a dĺžkou 50 cm, ktoré 

sú uložené v medených rúrkach o priemere 28 mm. Plyn prechádza prvou polovicou výbojok v smere 

od hora nadol, druhú zdola nahor, v tvare U (viď Obr. 16). Na horenie výboja je potrebné napätie 

v rozmedzí od 8 do 20 kV. 

Posledným zariadením na čistenie exhalátov je biochemická čistička, v prvej časti sa prepiera plyn 

prúdom vody obsahujúcim flotačné činidlá (saponát) a v druhej sa zachytávajú čiastočky aerosólu. 

Takto vyčistený plyn sa vypúšťa do ovzdušia. 

 

Obr. 16 Pyrolýzne zariadenie so systémom na čistenie exhalátov 

5. Metodika merania, odberu a prípravy vzoriek 

Všetky skúmané materiály boli získavané a upravované priebežne počas roka. Experimenty so suše-

ním sa vykonávali prevažne počas leta a pyrolýza hlavne v zimnom období, kedy sa vzniknuté teplo 

uskladňovalo vo voskových uskladňovačoch a následne využívalo na ohrev laboratória. Každé mera-

nie predchádzala kontrola prístrojov, vyčistenie senzorov, vláknových filtrov a potrubí. 

5.1. On-line analýzy 

Senzory a odberné miesta na plyny boli umiestnené v takých miestach, kde sme predpokladali výraz-

nejšie zmeny fyzikálnych a chemických vlastností procesu. Všetky on-line merania spojené 
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s prístrojmi TESTO 454 a Maihak S715 boli automaticky zaznamenávané a ukladané do počítača so 

vzorkovacou frekvenciou 3 a 6 sekúnd.  

Merania fyzikálnych vlastností pyrolýzy prebiehali nepretržite počas celej doby pyrolýzy pomocou 

dvoch systémov na zber dát TESTO 454. Každý z nich má možnosť pripojiť na seba až 6 senzorov, 

z ktorých niektoré merajú aj viac ako jednu veličinu. 

Teplota (°C) ako základná stavová veličina sa meria teplotnými senzormi v prúde plynov v rozsahu -

200 až +1100°C na 4 miestach v chladiči a pred výbojovým zariadením. Ostatné údaje o teplote po-

chádzajú z 2 NTC30 senzorov na kombinované meranie teploty, objemového prietoku a lineárnej prie-

tokovej rýchlosti. Meranie teploty ďalej ako za výbojovým zariadením už nemá význam, plyn má 

takmer teplotu okolia. Okrem toho sa používal aj mobilný infračervený merač teploty TESTO 830-T2 

s rozsahom merania od -40 po 400°C a rozlíšením 0,1°C. 

Relatívna vlhkosť (%) predstavuje pomer medzi absolútnou vlhkosťou (koľko kg vody sa nachádza 

v 1 m3 vzduchu) a vlhkosťou nasýtených vodných pár pri danej teplote a objeme. Rosný bod (°C) je 

teplota, pri ktorej dosahuje vzduch stav maximálneho nasýtenia vodnými parami (relatívna vlhkosť 

vzduchu dosiahne 100%). Ak teplota klesne pod tento bod, nastáva kondenzácia. Podmienkou je ale 

prítomnosť kondenzačných jadier. Rosný bod sme merali spolu s relatívnou vlhkosťou a teplotou vlh-

kého vzduchu 2 senzormi umiestnenými pred a za výbojovým zariadením. Prvý senzor za chladičmi 

(pred výbojovým zariadením) nám poskytuje údaj o účinnosti chladenia a teda kondenzácie kvapal-

ných produktov pyrolýzy. Druhý za výbojovým zariadením, zas vplyv výbojového zariadenia na vlh-

kosť. 

Tlak (hPa) bol meraný 2 kusmi Pitotových trubíc umiestnených pred a za výbojovým zariadením 

s rozsahom merania ±10 hPa. Rovnakými snímačmi sa merala aj rýchlosť prúdenia (m.s-1) plynu 

v rozsahu 0-10 m.s-1 a objemový prietok plynov (m3.hod-1). 

Chemické vlastnosti plynov boli analyzované priebežne na dvoch meračoch plynov Maihak S715 

s frekvenciou merania každých 6 sekúnd. Merajú sa objemové percentá najviac zastúpených zložiek 

plynov, ktoré očakávame pri pyrolýze, resp. horení. Sú to CO, CO2, CH4, H2, O2 (obj. %) 

a koncentrácia NOx (ppm). Odberné miesta na plyny sú 4 – tesne za pyrolyzérom, za druhým chladi-

čom a dva za výbojovým zariadením. Všetky prívody do Maihakov majú rovnakú dĺžku. 

5.2. Ex post analýzy 

Najpoužívanejšou metódou ex post analýz pyrolýznych produktov bola infračervená spektrometria 

vykonávaná na IČ spektrometre Perkin Elmer Spectrum BX. IČ spektrá sa robili pri všetkých typoch 

pyrolýznych produktov. 

Infračervená spektrometria je metóda analytickej chémie na identifikujúcu a štruktúrnu charakterizáciu 

látok. Je založená na princípe adsorpcie IČ žiarenia pri prechode vzorkou, pričom dochádza 

k vzbudeniu rotačných a vibračných stavov molekúl. Väčšinou sa vyjadruje v percentách priepustnosti 

transmitancie alebo absorbancie. Transmitancia T vyjadruje pomer intenzity žiarenia, ktoré prejde 

vzorkou I, k intenzite vychádzajúcej zo zdroja I0, ª = ¶
¶n. Dobré spektrum a vyznačuje hodnotami 

                                                      
30 skr. negatívny teplotný koeficient – pri zahrievaní klesá odpor 
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transmitancie v rozsahu od 0 po 1, resp. 100%. V našom prípade sme IČ spektrá merali v plnom roz-

sahu prístroja od strednej do ďalekej infračervenej oblasti, od 200 do 7000 cm-1, čo prestavuje vlnové 

dĺžky 50-1,4 µm. 

Plynné vzorky boli izokineticky odoberané do plynových kyviet alebo odberných vakov. Používané 

plynové kyvety mali dĺžku 100 mm, objem 160 ml a vymeniteľné KBr, NaCl, KRS-531 alebo CaF2 

okienka. Izokinetický odber plynu sa realizoval tak, aby boli merané lineárne prietokové rýchlosti 

v hlavnom potrubí rovnaké ako prietok cez špeciálny odberový systém. 

Kvapalné vzorky sa odoberali a uskladňovali do laboratórneho skla alebo fliaš. Analýza prebiehala 

pomocou zoslabenej úplnej reflexie ATR32, ktorá je vďaka viacnásobnému odrazu výhodná pre silne 

absorbujúce vzorky v oblasti IČ žiarenia. ATR merania sa robili s kryštálom KRS-5 s uhlom 45°. Po-

dobne ako ATR pracuje aj horizontálne ATR (HATR33) od firmy Pike Technologies, ktoré sme použili 

s kryštálmi ZnSe FlatPlate a ZnSe TroughPlate s uhlom 45°. V menšej miere sa používali aj kvapalné 

kyvety. Kvapalná kyvete je zložená z dvoch kryštálov (KBr, NaCl, KRS-5), medzi ktorými je úzky 

priestor 0,02-1 mm obsahujúci skúmanú kvapalinu. Pre vodné roztoky, alkoholy a iné polárne zlúčeni-

ny je vhodnejšie používať KRS-5 kyvety, ktoré sú odolnejšie. 

Pevné pyrolýzne a aj iné vzorky sme uskladňovali do plechových nádob. Spektrá sa robili väčšinou 

pomocou KBr tabletovacej techniky s použitím lisovacieho nástroje Carl Zeiss Jena Presswerkzeiug 

PW20. Analyzovanú tuhú vzorku sme najskôr zhomogenizovali a vo vhodnom pomere zmiešali 

s bromidom draselným (KBr). Pomer bol závislý od typu vzorky, väčšinou 1:100 (jeden diel vzorky 

ku 100 dielom KBr) až 1:1000 (hlavne tmavé uhlíkaté vzorky). Následne sa pôsobeným vysokého 

tlaku 20 MPa a priebežnej evakuácie počas cca. 2 minút vylisuje kryštalická  modifikácia KBr, ktorá 

len minimálne znižuje intenzitu prechádzajúceho infračerveného žiarenia. Práškové formy tuhých 

materiálov sa analyzovali aj pomocou HATR s kryštálom ZnSe FlatPlate. 

Analýzy kvapalných a plynných vzoriek sa vykonávajú pomocou plynovej chromatografie (GC) na 

plynovom chromatografe Perkin Elmer Clarus 500. K dispozícii máme v súčasnej dobe 4 kolóny Va-

rian CP-Al2O3/KCl 50 m, 0,32 mm, 5 µm a Varian CP-Al2O3/Na2SO4 50 m, 0,32 mm, 5 µm na ana-

lýzu plynov, Agilent DB-5 30 m, 0,32 mm, 0,25 µm a Agilent HP-5 30 m, 0,32 mm, 0,25 µm na ana-

lýzu kvapalín. 

Plynné vzorky sa môžu analyzovať aj na kvadrupólovom hmotnostnom spektrometri Nermag R10-10T 

do hmotnosti 500 Daltonov. Po vyhotovení prepojenia medzi plynovým GC a MS, a po digitalizácii 

hmotnostného spektrometra bude možné analyzovať aj kvapalné vzorky po separácii cez GC. 

Pyrolyzované suroviny (väčšinou o hmotnosti 500 g) sa navažovali bežnými kuchynskými váhami 

s presnosťou na 1 g. Menšie hmotnosti pomocou digitálnych laboratórnych váh KERN PCB 250-3 

s rozsahom do 250g a presnosťou 0,001 g. 

Pevné vzorky sa dajú pozorovať aj pomocou optickej mikroskopie. Použité prístroje boli metalurgický 

mikroskop NEOPHOT 21 a biologický mikroskop Nikon Eclipse E200, ktoré sú cez fotoaparát Nikon 

                                                      
31 KRS-5 – zmesový kryštál bromidu tália (TlBr) a iodidu tália (TlI). 
32 angl. Attenuated Total Reflectance 
33 angl. Horizontal Attenuated Total Reflectance 
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PowerShot G9 s optickou redukciou prepojené na počítač. Použitie optickej mikroskopie prispieva ku 

komplexnejšiemu pochopeniu zmien v materiáloch pôsobením procesov sušenia a pyrolýzy. 

Pri sledovaní priebehov sušenia rôznych typov biomasy a pred použitím biomasy na pyrolýzu bola 

meraná vlhkosť s použitím digitálneho merača vlhkosti Powerfix Profi+ s meracím rozsahom 6-44%. 

Iné použité metódy boli termogravimetria (TGA) – zisťovanie kinetiky prebiehajúcich dejov, termo-

mechanická analýza (TMA) – sledujú sa mechanické reakcie pri zmene teploty, diferenčná skenovacia 

kalorimetria (DSC) – určovanie výhrevnosti a entalpie, laserom indukovaná spektroskopia (LIBS) – 

detekcia jednotlivých chemických prvkov a koncentrácie stopových množstiev. 

Všetky údaje sú digitalizované a spracovávané na počítači v programoch dodávaných k daným prístro-

jom. Ďalej využívame balíky MS Office, LabView a iné. 

5.3. Príprava vzoriek 

Biomasa bola získavaná z prírody, polí, záhrad alebo vlastným dopestovaním v priestoroch skleníka 

a priľahlého pozemku. Zber prebiehal počas celého vegetačného obdobia, resp. pri travinách ako mis-

kant koncom februára. 

Odpadné suroviny pochádzali z komunálneho odpadu alebo sa získavali zberom organizovaným 

v priestoroch školy (PET fľaše, papier) priebežne počas roku. 

Bylinná biomasa sa po zbere v lete zviazala a sušila prirodzene v tieni na voľnom vzduchu. Prirodzené 

sušenie prebiehalo buď vo vonkajších priestoroch alebo vnútorných skladových priestoroch 

a laboratóriu. Počas zimy prebiehalo u niektorých druhov biomasy vo vonkajších priestoroch 

k vymrazovaniu vody. Hrubšie a drevité stonky sa narezali na menšie kusy, aby sa zaistilo rýchlejšie 

usušenie. Drevo sa píli na menšie polená, ktoré sa ďalej rozštvrtia. 

Na umelé sušenie sme využívali laboratórnu sušičku KCW 100 s objemom 100 l, nútenou cirkuláciou, 

s nastaviteľnou teplotou do max. 250°C, vnútorné rozmery 50x44x44cm, a sušičku Horyzont SPT 200 

s objemom 40 l, s nastaviteľnou teplotou do max. 250°C, vnútorné rozmery 40x37x37cm.  

Materiály boli uskladnené vo vnútorných (biomasa) aj vonkajších (PET,..) priestoroch laboratória a 

skladu v plastových, textilných a kovových nádobách a vreckách. 

Ďalšie spracovanie vzoriek v sebe zahŕňa mechanickú úpravu, ktorej časť sa vykonáva už pri získavaní 

suroviny a časť až pred použitím. Vykonávalo sa rezanie, pílenie, krájanie, skartovanie, mletie a iné. 

Na pokusy so sušením sme potrebovali lepšie zhomogenizovanú surovinu, na čo sme využili kladiv-

kový šrotovník so sitom s požadovanou veľkosťou dier, resp. záhradný drvič. Pyrolýza si na druhej 

strane nevyžadovala veľké úpravy vzoriek, keďže je pyrolýzne lôžko dostatočne veľké aj na väčšie 

kusy. 

Plynné a kvapalné vzorky sa nemusia pred analýzou nijak zvlášť upravovať. Plyny sú izokineticky 

odoberané do kyviet a ihneď analyzované. Kvapaliny získané kondenzáciou v rekuperátore sa nanáša-

jú v objeme niekoľkých μl na povrch kryštálov ATR, HATR zariadení alebo na čisté KBr tablety. Tu-

hé vzorky je nutné zhomogenizovať vo vhodnom pomere s KBr.  
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5.4. Charakteristika vybraných typov biomasy a odpadu 

Výber skúmaných materiálov je orientovaný na ich dostupnosť (mierne klimatické pásmo), charakte-

ristické vlastnosti (obsah lignínu, rýchly rast, vysoká produkcia,..), problematické nakladanie (biomasa 

s kyslím pH, organicky kontaminované kaly,...) a podobne. 

Základné pokusy so sušením sa vykonávali na akýchkoľvek materiáloch, ktorých hmotnosť prevýšila 

aspoň 10 gramov. Na druhú stranu materiály použité pri pyrolýzu museli byť dostupné v dostatočnom 

množstve. Na jediný pyrolýzny cyklus postačuje 0,5 kg suroviny, čo pre celodenné meranie (10 cyk-

lov a viac) predstavuje minimálne 5 kg suroviny. To však nie je z hľadiska opakovateľnosti a ďalších 

meraní pri rôznych teplotách najideálnejšie množstvo. Ideálne množstvo by malo postačiť na 2 a viac 

pyrolýznych dní. 

5.4.1. Biomasa 

A) Drevná biomasa  

Paulovnia plstnatá (Paulownia tomentosa), p. kawakami, p. elongata,.. má široko vajcovité až srdco-

vité listy dorastajú do veľkosti 50 cm. Odolná voči znečisteniu. Paulovnia má ľahké drevo (300 kg.m-

3), vlhkosť 15-20%, na voľnom vzduchu sa suší veľmi rýchlo na vlhkosť 10-12%, vysoká hodnota 

samovznietenia (470°C) ju zaraďuje k požiaruodolným rastlinám, vysoká teplota horenia. Na naše 

experimenty sme využívali listy aj drevo. Drevo obsahuje 46-49% celulózy, 22-25% hemicelulózy a 

21-23% lignínu [11; 95]. Chemické zloženie sušiny paulovnie je C – 46,00 %, H – 5,86 %, O – 48,00 

%, N – 0,21 %, HHV – 20,30 MJ.kg-1 [96].  

Oliva európska (Olea europaea) je stálezelený strom s výškou do 5-15 m. Plody, olivy sú využívané 

v potravinárstve, kozmetike a lekárstve. Využívanie olív každoročne rastie a s ním aj tvorba odpadu, 

ktorý  je vážnou environmentálnou hrozbou pre stredozemné štáty (97% svetovej produkcie). Svojim 

kyslým pH spôsobuje znečistenie pôdy a jej degradáciu, ak sa dostane do vôd je pôvodcom silného 

zápachu a eutrofizácie vody [24; 97]. Nami použitý materiál (olivové kôstky) bol dovezený 

z Portugalska, kde bol aj nadrvený a usušený. Chemické zloženie sušiny z olivového odpadu je C - 

50,88%, H – 7,15%, O – 35,63%, N – 1,62%, popol 4,72%, HV 20,00 MJ.kg-1 [13]. 

Smrek obyčajný (Picea abies) je ihličnatý druh dosahujúci výšku 25-50 m. Patrí medzi hospodársky 

najdôležitejšie dreviny u nás. Smrekové drevo sa najčastejšie používa ako stavebný materiál, hlavne 

pre jeho výhodnú cenu [98]. Na naše experimenty sme využívali odpadné drevo. Chemické zloženie 

smrekového dreva je podľa [13] C - 50,00%, H – 6,27%, O – 43,33%, N – 0,10%, popol 0,40%, HV 

18,80 MJ.kg-1, a pre drevo všeobecne C – 45,68%, H – 6,30%, O – 47,42%, N – 0,30%, popol 0,30%, 

HV 18,99 MJ.kg-1. 

Borovica čierna (Pinus nigra) dorastá do výšky 20-30 m. Využitie šišiek ako zdroj lignínu a na pyro-

lýzu [98]. 

Figovník obyčajný (Ficus carica) dorastá do výšky 3-10 m. Na naše experimenty sme využívali usu-

šené drevo [98]. 

Kávovník arabský (Coffea arabica) je stálezelený ker s výškou 2–6 m. Pražením semien pri teplotách 

okolo 200°C sa vyrába káva [99]. 
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Marhuľa obyčajná (Armeniaca vulgaris) je ovocný strom s výškou 4-8 m. Na naše experimenty sme 

využívali drevo [98]. 

Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) je rýchlo rastúca drevina, ktorá dosahuje výšku až 20-25 m. 

Využili sme zmiešané drevo s listami. Na Slovensku patrí medzi invázne druhy, ktoré je nutné odstra-

ňovať [21; 98]. 

Vŕba ušatá (Salix aurita) rastie na kyslých, mokrejších a na minerály chudobnejších pôdach do výšky 

2-4 metrov [100].  

Zob vtáčí (Ligustrum vulgare) dosahuje výšku 2-7 m. Využíva sa hlavne na tvorbu živých plotov. 

Využili sme zmiešané drevo s listami [98]. 

B) Bylinná biomasa: 

Miskant obrovský (Miscanthus giganteus) rastie v trsoch do výšky 2-4 m. Je nenáročný na pôdne 

podmienky. Od 3. roku vegetácie poskytuje úrodu suchej hmoty 15-45 t.ha–1. Doba využívania mis-

kantu je 20-30 rokov [11]. 

Pálka širokolistá (Typha latifolia) rýchlo rastie na pôdach zamokrených a bohatých na živiny. Doras-

tá do výšky 1-2 m. Zaujímavé by mohlo byť jej využitie v blízkosti eutrofizovaných vôd [95]. 

Trsť obyčajná (Phragmites australis) je najvyššia domáca tráva s výškou do 3 a viac metrov. Vysky-

tuje sa na pôdach vlhkých a bohatých na živiny [95]. 

Slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus) dorastá do výšky 1-3 m. Na Slovensku patrí medzi inváz-

ne druhy, ktoré je nutné odstraňovať [21; 95]. 

Pohánkovec japonský (Fallopia japonica) rastie veľmi prudko do výšky aj 2 m. Na Slovensku patrí 

medzi invázne druhy [21; 95]. 

5.4.2.  Odpady 

Polyetyléntereftalát (PET) bol patentovaný v roku 1941 a odvtedy sa stal jedným z najpoužívanej-

ších termoplastických polyesterov. Stretávame sa s ním v potravinárstve (obaly fliaš), priemysle (syn-

tetické vlákna) a podobne. Homopolymér34 vzniká reakciou kyseliny tereftalovej s etylénglykolom. 

V závislosti na procese výroby (teplota, kontrola kryštalizácie, aditíva,..) vzniká priehľadná alebo 

mliečna podoba PET požadovaných vlastností. Napríklad nahradením kyseliny tereftalovej kyselinou 

izoftalovou vzniká kopolymér35, ktorý už nevytvára lineárne reťazce [101]. 

Pri teplote nad 80°C spontánne kryštalizuje. Maximálna miera kryštalizácie nastáva pri teplotách  me-

dzi 140-190°C. Teplota topenia je 254°C [101]. Je to bežný plast vyskytujúci sa v komunálnom odpa-

de, používa sa hlavne ako obalový materiál na nápoje alebo potraviny. 

                                                      
34 homopolymér – čistý polymér, t.j. polymér zložený z rovnakých monomérov 
35 kopolymér – zmes dvoch a viacerých monomérov 



 

65 

 

Pneumatiky - ročne sa na Slovensku vyprodukuje približne 28 000 – 29 000 ton opotrebovaných 

pneumatík s predpokladaným medziročným rastom na úrovni 2,5%. Materiálové zhodnocovanie zahŕ-

ňa 1. zlepšenie fyzikálnych a chemických vlastností opotrebovanej pneumatiky napr. protektorovaním, 

a jej opätovné použitie, 2. spracovanie na kovový odpad, gumovú a textilnú drť. Energetické využitie 

s cieľom získať palivo alebo využitie ako zdroj energie [30]. 

Rez pneumatikou je znázornený na Obr. 18. Každá pneumatika je zložená z niekoľkých materiálov 

[102]: 

o guma (80-85%) – na jednej pneumatike sa môže nachádzať aj viacero kaučukových zmesí 

podľa požadovaných vlastností a funkcie v danom mieste pneumatiky, 

o oceľové drôty (2-3%) – kordy a pätkové lanko, 

o vlákna (12-15%) – textilné vlákna zväčša z polyetylénu. 

 

Obr. 18 Rez pneumatikou: 1 - pätka vystužená oceľovým lanom, 2 - textilné vlákna, 3 – kordová vrstva – náraz-
ník, 4 – behúň a bočnice. 
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Obr. 17 Vznik polyetyléntereftalátu (PET) esterifikáciou etylénglikolu s kyselinou tereftalovou. 
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Základnou surovinou pre výrobu gumy bol veľmi dlho prírodný kaučuk (cis-polyizoprén), ktorý je 

rastlinného pôvodu a v podobe latexu sa nachádza v rôznych stromoch a rastlinách. V súčasnosti sa 

čoraz viac používajú syntetické náhrady kaučuku. Syntetická guma je kopolymér spájajúci v sebe 

vlastnosti termoplastov a prírodnej gumy. Reťazce sú zložené z gumového jadra a zakončené polysty-

rénom (viď Obr. 19), napr. polystyrén-polybutadién-polystyrén (SBS), polystyrén-polyizoprén-

polystyrén (SIS) a iné [101; 103]. Z pohľadu prvkového zloženia obsahujú pneumatiky (bez kordov) 

81,7% C, 7,4% H, 0,5% N, tie pochádzajú z prírodného alebo syntetického kaučuku (2/3), sadzí (1/3) 

a iných zlúčenín uhlíku. Ostatok tvoria rôzne typy aditív ako síra, SiO2, krieda a iné [104]. 

CH2 CH C

CH3

CH2

n

a) polyizoprén

CH2 CH CH CH2

n

b) polybutadién

CH2 CH2 CH

C2H5

CH2

x y
n

c) poly(etylén-butylén)

CHCH2

n

polystyrén

1.

2.

 

Obr. 19 Syntetická guma je zložená zo stredových segmentov 1. a)-c) a zakončená polystyrénom 2 [101] 

6. Dosiahnuté výsledky a ich zhodnotenie 

Dosiahnuté výsledky môžeme rozdeliť do troch kategórií. 1. sušenie (prirodzené a umelé) ako spôsob 

zvyšovania výhrevnosti palív. 2. pyrolýza ako spôsob získavania rôznorodých palív s charakteristic-

kou výhrevnosťou. Tu patrí pyrolýza odpadov (PET fľaše, pneumatiky), medzi ktoré môžeme zariadiť 

aj biomasu ako odpad z lisovania olív, odpadné smrekové drevo z výroby, odpad z orezávania ovoc-

ných stromov alebo cielene pestovanú biomasu (paulovnia). 3. uloženie tepla v uskladňovačoch vyu-

žívajúcich fázovú premenu, ako spôsob maximálneho využitia energie z pyrolýzy alebo horenia bio-

masy a odpadov. 

6.1. Sušenie 

Experimenty zamerané na sušenie prebiehali v troch etapách. V prvej sa čerstvo zozbieraná biomasa 

podrvila a sušila voľne na vzduchu, resp. v kontrolovaných laboratórnych podmienkach. Druhá etapa 

spočívala v umelom sušení pri rôznych teplotách. V tretej etape sa skúmal vplyv okolitého prostredia 

na usušenú biomasu. 
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6.1.1. Prirodzené sušenie 

Prirodzené sušenie odpadov typu plastov nie je potrebné, pretože v sebe vodu takmer neobsahujú. 

Väčšina vody je zvyškom po nápojoch alebo po inom zamokrení, ktorá sa pri správnej manipulácii 

a krátkom čase vyparí. Pri ostatných odpadoch sa využíva zväčša sušenie umelé. 

Prirodzené sušenie biomasy začalo prebiehať bezprostredne po zbere a nadrvení na 3,5 cm kusy 

v prirodzených podmienkach na voľnom vzduchu po dobu cca. jedného mesiaca. Napríklad takto 

upravená vzorka marhule obyčajnej stratila až 43,56% zo svojej pôvodnej hmotnosti. Na výpočet per-

centuálnej zmeny hmotnosti sušením Δms (%) bol použitý vzťah 

∆�%(%+ = 100 ∙ (�e�;b −�ea+�e�;b , (49) 

kde mpred je hmotnosť v gramoch pred sušením, mpo je hmotnosť v gramoch po sušení. 

Ukážkový priebeh prirodzeného sušenia vidíme na Obr. 20. Vzorka miskantu obrovského bola získaná 

na začiatku zimy, kedy už vyzerala „suchá“, ale ešte nevymrzla a nedosiahla minimálnej vlhkosti. 

Následne bola nakrájaná na 15-20 cm kusy a voľne sušená v laboratórnych podmienkach pri priemer-

nej teplote 22°C a priemernej vlhkosti 51% po dobu 20 dní. Ako vidno už v po týždni dosahovala 

hodnoty blízke hodnotám na konci experimentu. Maximálna strata vlhkosti (hrubej vody) predstavova-

la 29,80%. Namerané údaje sme preložili logaritmickým modelom z Tab. 15 na strane 35 s výsledkom 

� = 10,86L"<,��T + 28,41					:� = 0,994, i� = 0,066, 

kde m je hmotnosť v gramoch a t čas v dňoch. 
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Obr. 20 Zmena hmotnosti prirodzene sušenej vzorky miskantu obrovského tesne po zbere 
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Obr. 21 Porovnanie spektra z listov olivy európskej pred sušením (čierna) a po sušení (červená), rozdiel medzi 
nimi (modrá) 

Prirodzené sušenie olivových listov z pohľadu infračervenej spektroskopie Obr. 21. Rozdiel medzi 

sušeným a čerstvým listom olivy sa prejavuje znížením obsahu vody pri vlnočte 3448 cm-1 (–OH 

funkčná skupina). Ďalšie výraznejšie zmeny nastali pri 1363 cm-1 (-C-CH3) a 780 cm-1 (R-CH=CH2). 

Ostatné skupiny -CH2 (2923 cm-1), -CO2 (2381, 2346, 670 cm-1), -C=O (1846, 1794 cm-1), asymetrická 

–COO a amid I36 (1686, 1654, 1638 cm-1), amid II37 (1560, 1542, 1522 cm-1), symetrická –COO 

(1478, 1420 cm-1), -C-O- (1229, 1180, 1140 cm-1), =CH, =CH2 (970, 936, 907 cm-1) a R-CH=CH2 

(872, 830, 802, 734 cm-1). 
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Obr. 22 Porovnanie spektra z listov paulovnie plstnatej pred sušením (červená) a po sušení (čierna), rozdiel 
medzi nimi (modrá) 

                                                      
36 Amid I – vibrácie (1700-1600 cm-1) sú primárne spôsobené skupinou C=O (70-85%) a C-N (10-20%). 
37Amid II – komplexnejší ako amid I, vlnočet 1510-1580 cm-1, skupiny N-H (40-60%), C-N (18-40%), C-C 

(10%). 
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Prirodzené sušenie listov paulovnie plstnatej z pohľadu infračervenej spektroskopie Obr. 22. Rozdiel 

medzi sušeným a čerstvým listom paulovnie sa prejavuje hlavne pri 3500 cm-1 (-OH) a 1598 cm-1 

(amid I, amid II). Ostatné skupiny -CH2 (2966, 2929 cm-1), -CO2 (2384, 2347, 673 cm-1), -C=O (1846 

cm-1), -C-CH3 (1387, 1313 cm-1), -C-O- (1284, 1161, 1094, 1040 cm-1) a R-CH=CH2 (885, 844, 788, 

763, 714 cm-1). 

6.1.2. Umelé sušenie 

Prirodzeným sušením nie je možné odstrániť všetku vlhkosť. Častokrát je nutné sušiť biomasu umelo, 

čím odstránime ďalšiu prebytočnú vodu. Vplyv rôznych teplôt na priebeh sušenia rovnako upravených 

vzoriek Miskantu obrovského je zobrazený na Obr. 23. Všetky vzorky boli zberané na konci zimy 

(február), kedy je vlhkosť v rastline najnižšia (7-11%). Počiatočná hmotnosť bola 20 g, dĺžka častíc 

v priemere 2 cm. Priebežne bola meraná hmotnosť mimo sušičky na digitálnych váhach v intervaloch 

5 alebo 10 minút. Priemerný čas merania hmotnosti neprekročil 10 s. Namerané údaje sme preložili 

logaritmickým modelom s výsledkami 

���<°© = 1,58L"�,£�T + 18,39					:� = 0,995, i� = 0,001, 
��<<°© = 1,99L"�,¢�T + 17,74					:� = 0,866, i� = 0,033, 
���<°© = 5,91L"<,��T + 12,67					:� = 0,942, i� = 0,131, 

kde m je hmotnosť v gramoch pre rôzne teploty sušenia (150, 200 a 250°C) a t čas v hodinách. 

Ako sme očakávali, čím použijeme vyššiu teplotu sušenia, tým sme dosiahli väčšiu stratu vlhkosti. Pri 

teplote 150°C, do akej pracujú bežné komerčné sušičky, sme namerali maximálny pokles hmotnosti o 

8,36%. Je to teplota pri akej sa stráca zvyšná voda z biomasy a ostáva už len voda chemicky viazaná. 

Preto môžeme takúto metódu využiť na stanovenie vlhkosti biomasy. Použitím teploty 200°C sme 
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Obr. 23 Priebehy zmien hmotnosti umelo sušených vzoriek miskantu obrovského pri teplotách 150°C, 200°C 
a 250°C. 
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dosiahli len o niečo väčšiu stratu hmotnosti s hodnotou 12,71%. Už pri sušení s teplotou 150°C bol 

cítiť slabý zápach, ktorý sa pri vyšších teplotách ešte zväčšoval. Príčinou bol únik ľahkých prchavých 

látok. Pri 250°C bol priebeh sušenia odlišný ako u predošlých dvoch. Relatívne stabilná hmotnosť sa 

dosiahla až po 8 hodinách sušenia a to pri strate hmotnosti na úrovni 55,79%. Takto dlhé meranie, t.j. 

pomalšie ustálenie hmotnosti, bolo následkom pravidelného merania hmotnosti, pri ktorom dochádza-

lo k ochladeniu vzorky. Avšak tak vysoký úbytok hmotnosti už nemožno považovať len za stratu vlh-

kosti. Pri 250°C bol po otvorení dvierok sušičky pozorovaný aj jemný opar a silné zahnednutie vzor-

ky. Dôvodom boli rozkladné procesy v hemicelulózach a začínajúci rozklad v celulóze. Keď si porov-

náme biomasu pred a po sušení pri rôznych teplotách (Obr. 24), vidíme jasnú zmenu farby biomasy. 

    

pred sušením 150°C 200°C 250°C 

Obr. 24 Vplyv teploty sušenia vzorky miskantu obrovského pred a po sušení pri rôznych teplotách  

Rýchlosť sušenia vs sme vypočítali pomocou vzťahu �% = `¸"`¸¹∆¸
∆T

, kde mt je hmotnosť vzorky v čase 

t, mt+∆t hmotnosť vzorky v čase posunutom o ∆t. Na Obr. 25 máme znázornené rýchlosti sušenia 

(%.min-1), ktoré sú jasne závislé od teploty sušenia. Pri 150°C dosahuje rýchlosť sušenia 0,7 %.min-1 

(t.j. 142,0 mg.min-1), pri 200°C 1,0 %.min-1 (199,8 mg.min-1) a pri 250°C 1,6 %.min-1 (314,0 mg.min-

1). Na porovnanie sú pridané aj údaje z prirodzeného sušenia biomasy, ktoré dosahujú maximálnu 

rýchlosť sušenia 3,3.10-2 %.min-1 (13,5 mg.min-1), čo predstavuje viac ako 10-násobne nižšiu rýchlosť 

sušenia. Dôležitá je aj samotná dĺžka sušenia, viď Obr. 26. Tá musí byť dostatočne dlhá na odstránenie 

všetkej vlhkosti. Z grafu vyplýva, že pri takto upravenej biomase postačuje pri teplote 150°C sušenie 

v dĺžke jednej hodiny, pri teplote 200°C 2-3 hodiny a pri teplote 250°C až 3 hodiny. Samozrejme 

z ekonomického a technologického hľadiska je niekedy výhodnejšie inak predupraviť biomasu, sušiť 

ju kratšie, pri nižších teplotách alebo na vyššiu vlhkosť ako je maximálne možné dosiahnuť. 
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Obr. 25 Rýchlosť sušenia vzoriek miskantu obrovského pri rôznych teplotách 

Obr. 26 Vplyv dĺžky sušenia (1, 2, 3 hodiny) a teploty sušenia (150, 200, 250°C) na hmotnosť vzorky 

miskantu obrovského 

Pokusy so sušením sa robili aj na ďalších typoch biomasy, ktoré boli buď ovocné stromy, rýchlorastú-

ce druhy alebo invázne rastliny. Všetky vzorky boli po zbere nadrvené na 2-3 cm kusy a ponechané 30 

dní a viac prirodzenému sušeniu na vetranom mieste v tieni. Dodatočné umelé sušenie (Tab. 21 

a hodnoty pre teplotu 50°C z Tab. 22) sa následne vykonávalo z laboratórnej teploty po teplotu sušenia 

pri 50°C, 100°C a 150°C po dobu 3 hodín (Obr. 27). Pri 50°C stratili podľa očakávania najmenej vlh-

kosti drevité vzorky ako zob vtáčí 4,39% a pajaseň žliazkatý 4,54%, ktoré musia byť počas života 

schopné aj v nepriaznivých podmienkach udržať vodu. Najviac vlhkosti stratili byliny slnečnica hľuz-

natá 7,95% a trsť obyčajná 7,18%, ktoré sú viac náchylné na sucho, resp. žijú na zamokrených pôdach. 

Pri 100°C sa hodnoty pohybovali od 7,77% pre pajaseň žliazkatý do 9,42% pri vŕbe ušatej. Pri 150°C 

bol najmenší pokles hmotnosti 10,22% pre pohánkovec japonský a najväčší u pajaseňa žliazkatého 

15,13%, čo môže naznačovať väčší obsah ľahkých prchavých látok v rastline. 

Sušenie vzorky miskantu obrovského z pohľadu infračervenej spektroskopie (Obr. 28). Rozdiel me-

dzi čerstvým, prirodzene sušeným a sušeným pri teplote 150°C. Najviac zasiahnuté funkčné skupiny –
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OH (3448 cm-1), -CH2 (2923 cm-1), -CO2 (2381, 2346, 670 cm-1), -C=O (1846, 1794 cm-1), amid I, 

amid II (1560, 1542, 1522 cm-1) a -C-O- (1229, 1180, 1140 cm-1). 

 

Tab. 21 Vplyv rôznych teplôt sušenia na stratu hmotnosti vybraných vzoriek biomasy 
 

Názov 
Teplota 
sušenia 

(°C) 

Dĺžka sušenia 
(hod.) 

Hmotnosť pred 
sušením 

(g) 

Hmotnosť po 
sušení 

(g) 

Zmena 
hmotnosti 

(%) 

Pajaseň 
žliazkatý 

50 3,00 46,29 44,19 -4,54 
100 3,00 44,26 40,82 -7,77 
150 3,00 44,30 37,60 -15,13 

Zob vtáčí 
50 3,00 100,54 96,13 -4,39 

100 3,00 98,55 90,42 -8,25 
150 3,00 115,65 103,38 -10,61 

Vŕba ušatá 
50 3,50 84,67 79,18 -6,48 

100 3,30 97,87 88,67 -9,42 
150 3,00 65,20 58,18 -10,77 

Pohánkovec 
japonský 

50 3,50 93,03 86,84 -6,65 
100 3,30 75,12 68,35 -9,01 
150 3,00 84,77 76,11 -10,22 
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Obr. 27 Strata hmotnosti po sušení biomasy pri rôznych teplotách (50, 100 a 150°C) 
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Obr. 28 Porovnanie čerstvého (čierna), prirodzene (červená) a umelo sušeného (modrá) miskantu obrovského 
pri 150°C 

Ďalšie experimenty sa robili s postupným/etapovým sušením, čo predchádza sušenie kontinuálne. 

Biomasa sa sušila najskôr pri teplote 50°C (označenie L-50), potom ne nechala ochladiť a opäť sa 

sušila pri 100°C (50-100) a 150°C (100-150) po dobu minimálne troch hodín pri každej teplote. Údaje 

zo sušenia sú v Tab. 22 a zobrazené na Obr. 29. Ako vidno najmenší pokles 11,08% bol u vzorky mis-

kantu obrovského, najväčší 22,88% u trsti obyčajnej, čo môže podobne ako u pajaseňa žliazkatého 

naznačovať väčší obsah ľahkých prchavých látok v rastline. Pri takomto spôsobe sušenia sme získali v 

priemere najlepšie hodnoty sušenia 17,53%, pri klasickom sušení 11,68%.  

Hodnoty úbytkov hmotnosti (Obr. 30) v etape sušenia od laboratórnej teploty po 50°C (L-50) sa pohy-

bovali v intervale 4,39% (zob vtáčí) až 7,95% (slnečnica hľuznatá). V etape 50-100 sa tento interval 

maximálne rozšíril na 2,97% (miskant obrovský) až 14,73% (trsť obyčajná). V etape 100-150 došlo 

opäť k poklesu na 0,34% (pajaseň žliazkatý) až 8,39% (pohánkovec japonský). 

Navyše sme realizovali aj rôzne kombinácie sušenia ako vidno v druhej časti Tab. 22, pri ktorých bola 

biomasa sušená najskôr pri 50°C, resp. 100°C a potom pri teplote 150°C. Zo získaných údajov vyplý-

va, že je výhodnejšie najskôr usušiť biomasu pri 50°C a potom ju sušiť už pri teplote 150°C. Pri tejto 

etape bol interval v rozmedzí 11,48% (pohánkovec japonský) po 16,20% (pajaseň žliazkatý), priemer-

ná hodnota 13,08%. Pri etape 100-150°C bol interval od 7,46% (pajaseň žliazkatý) do 11,92% (vŕba 

ušatá), s priemerom 10,01%. 

Opakovaným sušením tej istej vzorky miskantu obrovského pri teplote 150°C pod dobu 3 a viac hodín 

je možné znížiť hmotnosť len v minimálnej miere na úrovni 0,25% po každom sušení s predpokladom 

ďalšieho znižovania tejto hodnoty. 
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Obr. 29 Vplyv etapového sušenia postupne pri teplotách 50°C, 100°C a 150°C na celkovú zmenu hmotnosti u 
rôznych druhov biomasy 

Tab. 22 Vplyv teploty a dĺžky sušenia na úbytok hmotnosti biomasy pri postupnom sušení a pri rôznych kombi-
náciách sušenia. Prvá hodnota v etape sušenia predstavuje teplotu pri ktorej bola biomasa predtým usušená 
(°C), druhá hodnota predstavuje hodnotu sušenia,  L - laboratórna teplota, 

Názov 
Etapa 

sušenia 

Dĺžka 
sušenia 
(hod.) 

Hmotnosť 
pred su-

šením 
(g) 

Hmotnosť 
po sušení 

(g) 

Zmena 
hmotnosti 

(%) 

Celková 
dĺžka 

sušenia 
(hod.) 

Zmena 
oproti 

pôvodnej 
hmotnosti 

(%) 

Marhuľa 
obyčajná 

L-50 3,00 157,55 146,46 -7,04 3,00 -7,04 
50-100 3,00 146,46 133,31 -8,98 6,00 -15,49 

100-150 3,00 133,31 130,71 -1,95 9,00 -17,03 

Slnečnica 
hľuznatá 

L-50 3,00 88,01 81,01 -7,95 3,00 -7,95 
50-100 3,25 81,01 74,39 -8,17 6,25 -15,48 

100-150 3,00 74,39 71,19 -4,30 9,25 -19,11 

Miskant 
obrovský 

L-50 4,50 149,43 139,28 -6,79 4,50 -6,79 
50-100 3,00 139,28 135,15 -2,97 7,50 -9,56 

100-150 3,00 135,15 132,87 -1,69 10,50 -11,08 

Trsť  
obyčajná 

L-50 4,25 89,03 82,64 -7,18 4,25 -7,18 
50-100 3,25 82,64 73,85 -14,73 7,50 -20,85 

100-150 3,00 73,85 68,66 -2,57 10,50 -22,88 
Rôzne kombinácie sušenia 

Pajaseň 
žliazkatý 

50-150 3,00 44,19 38,79 -12,22 6,00 -16,20 
100-150 3,00 40,82 40,96 -0,34 6,00 -7,46 

Zob vtáčí 
50-150 3,00 98,78 87,44 -11,48 6,00 -13,03 

100-150 3,00 90,42 89,33 -1,21 6,00 -9,36 

Vŕba ušatá 
50-150 3,00 82,46 74,83 -9,25 6,50 -11,62 

100-150 3,00 94,05 86,22 -8,33 6,50 -11,92 

Pohánkovec 
japonský 

50-150 3,00 90,76 82,35 -9,27 6,50 -11,48 
100-150 3,00 72,72 66,62 -8,39 7,30 -11,32 
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Obr. 30 Porovnanie veľkosti úbytkov hmotnosti pri postupnom sušení rôznych druhov biomasy 

6.1.3.  Uskladnenie biomasy 

Keď máme biomasu usušenú, je dôležité vedieť, čo sa s ňou deje bezprostredne po sušení, 

v dlhodobom časovom horizonte a aké sú rozdiely medzi prirodzene a umelo usušenou biomasou.  

Pri našich experimentoch dochádzalo, ihneď  po vytiahnutí vzoriek zo sušičky, ešte niekoľko desiatok 

sekúnd k poklesu hmotnosti (kým sa neochladili pod istú teplotu). Následne sa hmotnosť už len zvyšu-

je. Medzi pravdepodobné príčiny takéhoto správania sa považujeme zväčšenie aktívneho povrchu 

vzorky (zmena difúznych a kapilárnych vlastností), vplyv predprípravy vzorky (veľkosť častí bioma-

sy), chemické zloženie biomasy, vplyv teploty na uvoľňovanie prchavých látok, kondenzácia alebo 

adsorpcia vodných pár. 

Ako testovaciu biomasu sme vybrali miskant obrovský, ktorý bol nakrájaný na 15-20 cm kusy 

a navážený po 40 g na každý typ sušenia. Umelo usušená vzorka sa sušila pri teplote 150°C po dobu 3 

hodín a následne bola ponechaná v laboratórnych podmienkach na dlhodobé sledovanie. Prirodzene 

sušená vzorka bola ponechaná v rovnakej časti laboratória. Počas meraní sa menila relatívna vlhkosť 

v rozmedzí 54-65% (najčastejšie 60%) a teploty sa pohybovali od 21°C do 26°C (najčastejšie 23°C).  

Celý priebeh experimentu je zobrazený na Obr. 31. Ako vidno, prirodzene sušená biomasa potrebovala 

približne 10 dní na usušenie. Následná zmena hmotnosti už neprekročila odchýlku ±0,5%. Maximálny 

pokles hmotnosti pri prirodzene sušenej biomase dosiahol 29,82%. Na popis dlhodobého sušenia sme 

použili logaritmický model 

� = 9,44L"<,��T + 28,33					:� = 0,989, i� = 0,058, 
kde m je hmotnosť v gramoch a t čas v dňoch. 
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Hmotnosť umelo sušenej biomasy pri 150°C poklesla počas 3 hodín o 34,27%. Po vybratí zo sušičky 

a ponechaní v laboratóriu bol pozorovaný postupný rast hmotnosti s maximálnou hodnotou na konci 

28,96%, t.j. len o 0,59% nižšia hodnota ako u prirodzeného sušenia. Na popis už nebolo možné použiť 

logaritmický model, preto sme zvolili najlepší možný fit pomocou funkcie � = o4K(E − l+ 
� = −574,83 ln(E − 4,29+				:� = 0,999, i� = 7,1. 10"�, 

kde m je hmotnosť v gramoch a t čas v dňoch. 

Ako vidíme z Tab. 23 a Obr. 32, prirodzene ponechaná biomasa dokáže v priebehu dňa po sušení opä-

tovne zvýšiť svoju hmotnosť naberaním vzdušnej vlhkosti. Na výpočet percentuálnej zmeny hmotnosti 

uskladnením Δmu (%) bol použitý vzťah 

∆�º(%+ = 100 ∙ (�ea_º −�e�;b_º+�e�;b_º  (50) 

kde mpred_u je hmotnosť v gramoch pred uskladnením, mpo_u je hmotnosť v gramoch po uskladnení 

počas doby 20 hodín. Po sušení pri 50°C je nárast hmotnosti u všetkých typov biomasy v rozmedzí 

2,76% (zob vtáčí) až 4,32% (pohánkovec japonský). Očakávaným výsledkom je aj zvýšenie hmotnosti 

po sušení pri 100°C. Pri tejto teplote dochádza k varu vody, ktorý dokáže narušiť (roztrhnúť) bunkové 

steny. Vzniká tak oveľa väčší povrch schopný následne zachytávať viac vzdušnej vlhkosti. Pri 100°C 

sa to pohybuje v rozmedzí 5,02% (marhuľa obyčajná) až 6,18% (miskant obrovský). Zaujímavý jav 

nastáva po sušení pri 150°C, kedy by sme očakávali podobné hodnoty ako predtým. Tu sa však vzorky 

akoby rozdelili na 2 skupiny. Jedna (nami očakávaná) v rozmedzí 4,38% (marhuľa obyčajná) až 

5,27% (slnečnica hľuznatá) a druhá s veľmi nízkym nárastom hmotnosti v rozmedzí 1,69% (zob vtáčí) 

až 2,45% (pohánkovec japonský). Príčinu tohto javu momentálne nepoznáme, ale predpokladáme 

vplyv fyzikálnych a chemických zmien v biomase. Samozrejme z ôsmych druhov biomasy a cca. 40-

tich meraní sa nedá zovšeobecňovať. Každopádne ide o zaujímavý jav, ktorý je dobré brať do úvahy 

pri „sušení do zásoby“.  
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Obr. 31 Vplyv doby uskladnenia na hmotnosť voľne a umelo sušenej biomasy (miskant obrovský) 
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Tab. 23 Vplyv spôsobu uchovania sušenej biomasy na hmotnosť/obsah vlhkosti 
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ot
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i 
(%
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Marhuľa  
obyčajná 

50 20,00 +3,32 
Pajaseň  
žliazkatý 

50 21,00 +4,19 

100 22,00 +5,02 100 20,50 +5,83 

150 20,75 +4,38 150 20,50 +2,39 

Slnečnica 
hľuznatá 

50 20,00 +3,76 

Zob vtáčí 
50 21,00 +2,76 

100 20,00 +5,30 100 20,50 +5,04 

150 21,00 +5,27 150 20,50 +1,69 

Miskant ob-
rovský 

50 20,00 +4,30 

Vŕba ušatá 
50 19,30 +4,16 

100 22,00 +6,18 100 22,30 +5,44 

150 20,75 +4,90 150 19,75 +2,20 

Trsť obyčajná 
50 20,00 +4,02 

Pohánkovec 
japonský 

50 19,30 +4,32 

100 20,00 +5,26 100 22,30 +5,84 

150 21,00 +4,88 150 19,75 +2,45 

 

Rovnaké výsledky dostávame aj po kombinovanom sušení biomasy, napríklad najskôr sušená biomasa 

pri 50°C a potom pri 150°C. Rozdiel vo výsledkoch sa pohybuje od 0,03% po 0,73% s priemernou 

hodnotou 0,28%.  

Zamedzením prístupu vzduchu k usušenej surovine bezprostredne po sušení, ako sme videli, má znač-

ný význam. V našom prípade sme uskladňovali vzorky v uzavretých PE vreckách. Zmeny hmotnosti 

sa pohybovali na úrovni ±0,2%. 
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Obr. 32 Vplyv uskladnenia na hmotnosť biomasy sušenej pri rôznych teplotách 
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6.2. Pyrolýza 

Výhodou použitia pyrolýzy je možnosť spracová-

vať rôznorodé (aj nebezpečné) materiály. Plynný 

produkt môže využiť napríklad v turbíne na výro-

bu elektrickej energie. Kvapalný produkt ako pali-

vo, aditívum do palív, resp. po frakčnej destilácii 

ako zdroj chemikálií. Tuhý zvyšok, ktorý už nie je 

nebezpečný, je možné poskytnúť na výrobu peliet, 

ako hnojivo do pôd, na filtráciu znečistených vôd 

a pri ďalších aplikáciách. 

Celý proces pyrolýzy prebieha na pilotnom zaria-

dení, ktoré je, ako jedno z mála experimentálnych 

zariadení používaných na výskum pyrolýzy, 

schopné kontinuálne pracovať aj s väčším množ-

stvom vstupnej suroviny na úrovni stoviek gramov 

až pár kilogramov. Bežne používané experimen-

tálne zariadenia pracujú s hmotnosťami v gra-

moch, čo je postačujúce pre popis základného 

chovania čistých jednozložkových surovín počas 

pyrolýzy. No, pre účely väčších recyklačných 

a energetických prevádzok, pracujúcich 

s rôznorodými zmesovými materiálmi, to postaču-

júce nie je. 

Spočiatku sa používal ako štartovací plyn metán 

(zemný plyn), s ktorým sa robili všetky merania až 

do roku 2013, kedy bol z dôvodu havarijného sta-

vu rozvodov na fakulte odstavený. Následne sme 

boli nútený prejsť na iný spôsob štartovania a ako 

najvhodnejšia náhrada sa stal propán. Žiaľ mnohé 

z meraní na metáne sme už nestihli skompletizo-

vať. 
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Obr. 33 Štartovanie propánom z pohľadu emisie 
plynov z prvého odberného miesta za pyrolyzérom 
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Pod pojmom štartovanie rozumieme obdobie 

od zapálenia plynových horákov po prvé nalo-

ženie pyrolyzovanej suroviny. Priemerná doba 

štartovania predstavuje 1,5-2 hodiny. V tomto 

čase dochádza k ohrevu celého systému od 

pyrolýznej nádoby, cez pyrolýzny reaktor po 

dosiahnutie prevádzkovej teploty. Prevádzko-

vá teplota dosahuje zozačiatku u pyrolýzneho 

lôžka 350-400°C na povrchu a teplota T1 me-

raná za kotlom okolo 200-250°C. Priebeh 

štartovania a prvého pyrolýzneho cyklu je 

zobrazený na Obr. 33 a Obr. 34. Ide 

o štartovanie propánom s tlakom plynu 20 

kPa. Takmer všetky sledované parametre majú 

so zvyšujúcou teplotou systému rastúci cha-

rakter. Výnimkou je relatívna vlhkosť, ktorá 

prirodzene klesá. CO a CH4 sa takmer neme-

nia, t.j. dochádza k dokonalému spáleniu pro-

pánu. CO2, H2 a NOx s teplotou rastú. V čase 

okolo 50 minúty došlo k výmene propánovej 

fľaše a ku krátkodobému zvýšeniu tlaku na 40 

kPa, čo sa mierne prejavilo na teplote T1 

a výraznejšie pri relatívnej vlhkosti a teplote 

rosného bodu. Prvé naloženie pyrolyzovanej 

suroviny sa udialo v čase 1:10 hod. a bolo 

sprevádzané prudkým nárastom teplôt, teplo-

tou rosného bodu a relatívnej vlhkosti. Pri 

tlaku, prietoku a rýchlosti prúdenia nastal 

výrazný pokles. Emisia plynov sa tu ešte vý-

raznejšie neprejavila (CO, CH4, NOx). Zmena 

nastala len v prípade ustálenia až mierneho 

poklesu hodnôt CO2 a H2, ktoré naznačujú ich 

využitie pri tvorbe ďalších látok. 

Na infračervenom spektre spalín z horenia 

propánu pri štartovaní (Obr. 35) vidíme široké 

píky CO2 (2360, 2341, 945 a 668 cm-1). Rozo-

strená oblasť okolo 3730 cm-1 sú násobné väz-

by CO2. Nevýrazné píky 1557, 1539, 1520, 

1505, 929, 678, 649, 625, 614, 604 a 418 cm-1 

predstavujú rotačné spektrum vodnej pary. 
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Obr. 34 Štartovanie propánom z pohľadu vzduchotech-
nických parametrov 
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Obr. 35 Spaliny z horenia propánu 

Výbojové zariadenie na čistenie plynov bolo dimenzované na maximálny prietok 650-700 m3.hod-1. 

Celkovo sa však prietok pohybuje do 500 m3.hod-1 pri štartovaní s priemernou hodnotou počas pyrolý-

zy 200-250 m3.hod-1 a 300-350 m3.hod-1 počas maxima pyrolýzneho cyklu. Teploty v chladiči hneď za 

pyrolyzérom sa pohybujú pri prvom teplotnom senzore T1 v priemere okolo hodnoty 200°C s maxi-

mom 360°C. V závislosti na účinnosti chladenia opúšťajú chladič neskondenzované plyny s priemer-

nou teplotou T4 100°C a maximálnou teplotou počas pyrolýzneho maxima do 200°C. Pyrolýznu kva-

palinu získavame väčšinou zo 4-tého a 3-tieho odberového miesta (T4, resp. T3) za pyrolyzérom, z 1-

vého a 2-hého iba výnimočne. Po prechode posledným senzorom a vstupe do komína dosahujú plyny 

priemernej teploty 45°C s maximom do 55°C. Na ústí komína dosahuje plyn takmer teploty okolia. 

Relatívna vlhkosť klesá pri štartovaní na priemernú hodnotu 35% a počas pyrolýzy dosahuje aj 80%, 

čo ukazuje uvoľňovanie veľkého množstva vody v prvých štádiách pyrolýzy biomasy. Teplota rosného 

bodu, kedy je 100% relatívna vlhkosť, je teplota, pod ktorou nastáva kondenzácia nasýtených vodných 

pár. Počas pyrolýzy dosahuje v priemere 30°C s maximom okolo 45°C. Tlak sa pohybuje od priemer-

nej hodnoty 2 Pa po maximum 8 Pa a rýchlosť prúdenia plynov od priemernej hodnoty 0,8 m.s-1 po 

3m.s-1. 

6.2.1. Pyrolýza na metáne 

Pyrolýza na metáne sa robila na niekoľkých typoch biomasy a odpadu, z ktorých nám ostali zväčša len 

uhlíkové vzorky (viď. strana 106) a neúplné merania z meračov Maihak a TESTO. Medzi pyrolyzova-

né látky patrili: PET fľaše, borovicové šišky, káva, olivový odpad, pneumatiky, kopyrolýza rôznej 

biomasy, PET + biomasa, rôzna drevná biomasa. Výsledky z nich tu uvádzať nebudeme. 

Zo všetkých pyrolýz by sme chceli zdôrazniť pyrolýzu kávy (kávovník arabský), ktorá je zaujímavá 

z dôvodu, že kávové zrná bývajú už vopred upražené pri teplotách okolo 200°C. Pri tejto teplote („za-

čiatok pyrolýzy“) dochádza ku degradácii uhľovodíkov a vzniku fenolov. Porovnaním upraženej kávy 

s pyrolyzovanou (Obr. 36) vidno, že z pôvodného zloženia ostali iba pásy CO2 absorbované v tuhom 

zvyšku a pásy vodnej pary (oboje z dôvodu aktivácie vodou po skončení pyrolýzy). 

Nepyrolyzovaná, pražená káva ešte stále obsahuje veľké množstvo funkčných skupín ako -OH (3421 

cm-1), -CH2 (2923, 2853 cm-1), -CH (3008 cm-1), -C=O (1846, 1794, 1743, 1705 cm-1), asymetrické -

COO (1652, 1638 cm-1), symetrické –COO (1516, 1456 cm-1), -C-CH3 (1378, 1363 cm-1), -C-O- 

(1244, 1059, 1031 cm-1), R-CH-CH2- (869, 813, 763 cm-1) a -(CH2)n (559, 484, 457, 419 cm-1). 
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Pri káve pyrolyzovanej a stabilizovanej metánom sa vyskytujú už iba píky –OH (3428 cm-1), -CO2 

(2360, 2342, 670 cm-1), absorbovaná vodná para (široký pás 1588, 874, 720, 680, 668, 650, 618 cm-1) 

a zvyškové nízke –CH2 (3938-3428, 2922 cm-1). 
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Obr. 36 Porovnanie kávy praženej a pyrolyzovanej 

6.2.2. Pyrolýza na propáne 

Pyrolýza na propáne sa spojazdnila ku koncu roka 2013. Uskutočnili sa pyrolýzy látok ako PET fľaše, 

odpadné pneumatiky, olivový odpad, drevo z figy, smreka, marhule a paulovnie. Z nich máme k dis-

pozícii on-line merania plynov  a vzduchotechnických parametrov a spektroskopické analýzy pyrolýz-

nych výťažkov.  

A) PET 

Častou zložkou komunálneho odpadu bývajú PET fľaše. Teplotná degradácia PET nastáva už pri tep-

lote 300°C. Po naložení suroviny na pyrolýzne lôžko dochádza k strate farby a rýchlemu roztaveniu. 

Roztavený PET preniká a obaľuje kremičitý piesok. Prebieha štiepenie reťazcov a vznik plynov CO, 

CO2, vodná para, etylén a etanál (acetaldehyd – sladkastý zápach). K samovznieteniu plynov dochádza 

pri teplote cca. 400°C. Tu je nutné doplniť, že samovznietením nedochádza k horeniu naloženej suro-

viny38, ale k horeniu vznikajúcich plynov v istej vzdialenosti od nej, a to len s kyslíkom uvoľnením 

z pyrolyzovanej suroviny – proces autooxidácie. Po pyrolýze ostáva piesok obalený pórovitým uhlí-

kovým zvyškom, čo je zaujímavé v spojitosti s jeho filtračnými vlastnosťami. 

Počas nami vykonaných pyrolýz PET fliaš trval ohrev pyrolýzneho reaktora a pyrolýznej nádoby, 

s pieskom o hmotnosti 1 kg, po dobu cca. 1,5-2 hodiny. Tlak propánu bol nastavený na 20-25 kPa. 

Hmotnosť jednotlivých navážok bola 250, 300 a 500 gramov. Interval nakladania bol 20, 25 a 30 mi-

nút. Počet naložení v priebehu jedného dňa 7, 8, 9 a 12. Počas pyrolýzy dochádzalo ku samovznieteniu 

vznikajúcich pyrolýznych plynov, ktoré trvalo po dobu 3-7 minút. 

                                                      
38 len občas na okrajoch pyrolýznej nádoby, resp. pri vzorke vyčnievajúcej až do oblasti horenia plynov 



 

82 

 

Vzorový príklad pyrolýzy je na Obr. 37, Obr. 38, Obr. 39 a Obr. 40. Štartovanie trvalo 1,5 hodiny, 

hmotnosť navážok sa pohybovala v rozmedzí 298-308 gramov, nakladanie sa zopakovalo 8-krát 

a horenie pyrolýznych plynov trvalo približne 6-7 minút. Na Obr. 37 sú zobrazené emisie vznikajúcich 

plynov. V čase 0:00 hod. prebehlo naloženie a opakovalo sa každých 30 minút. Ako vidno po naložení 

trvá ešte pár minút, pokiaľ sa vzorka ohreje. Nasleduje prudký rast emisií plynov CO, CO2, H2 a mier-
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Obr. 37 Emisie plynov počas pyrolýzy PET fliaš 



 

83 

 

nejší pri CH4, ktorý v priebehu 10-15 minút opäť poklesne. Rozdiel medzi maximálnou a minimálnou 

hodnotou emisií CO bol na úrovni 0,3 obj. %, CO2 3,5 obj. %, H2 0,5 obj. % a u  CH4 0,05 obj. %. 

Oxidy dusíka sa tu z PET neuvoľňujú a ich rast je spôsobený len zvyšovaním pyrolýznej teploty na 

úrovni 5-10 ppm. Priemerná hmotnosť 1 m3 plynu m = 0,79 kg  bola vypočítaná pomocou vzťahu 

� = ∑ ¼½¾½½
�<< , kde φi je objemový zlomok i-teho plynu [obj. %] a ρi hustota pri danej teplote [kg.m-3]. 

Tepelná kapacita všetkých plynov pri konštantnom tlaku (Cp) je 1299 J.kg-1.K-1 a tepelná kapacita 

pyrolýznych plynov (t.j. bez N2) 1578 J.kg-1.K-1. Na výpočet sme využili vzťah �e = ∑ `½©¿½½
∑ `½½  , kde mi 

je hmotnosť jednotlivých plynov [kg.m-3] a Cpi ich tepelná kapacita pri konštantnom tlaku [J.kg-1.K-1]. 

Správnosť výpočtu tepelnej kapacity sme si potvrdili podielom celkového tepla s priemernou teplotou 

(� = �/ª+. Priemerná výhrevnosť pyrolýznych plynov bola odhadnutá podľa vzťahu (41) 

s výsledkom 4,99 MJ.kg-1. 

Zobrazenie priebehu teplôt v prúde plynov počas pyrolýzy PET fliaš je na Obr. 38, kde T1 predstavuje 

teplotu v chladiči tesne za pyrolýznym kotlom a T2 pri výstupe z chladiča, pokles teploty v chladiči je 

na úrovni 90-100°C. Ako vidno teplota rastie už po 5 minúte, zatiaľ čo rast emisii plynov nastupuje až 

v cca. 10-tej minúte. T5 predstavuje teplotu vstupujúcu do komína, ktorá počas pyrolýzy nepresiahla 

30°C. Na Obr. 39 si môžeme porovnať vplyv pyrolýznej teploty T1 na relatívnu vlhkosť a teplotu ros-

ného bodu počas inej pyrolýzy PET fliaš s intervalom nakladania 20 minút (možno pozorovať ako 

pokles hodnôt v 20-tej minúte). Pri raste T1 o 20°C vzrástla vlhkosť o 20% a rosný bod o 7°C, obe 
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Obr. 38 Priebeh teplôt počas pyrolýzy PET fliaš, kde T1 je teplota tesne za pyrolýznym kotlom, T2 po výstupe 
z prvého chladiča a T5 pri výstupe z laboratória 
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hodnoty reagujú oneskorene na teplotu a ich následný pokles začína skôr. So zvyšovaním 

sa pyrolýznej teploty (Obr. 40) dochádza k poklesu rýchlosti prúdenia (0,1 m.s-1) a prietoku plynov 

(50 m3.hod-1), tie začínajú rásť až po 10-tej minúte pri raste emisií plynov. 
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Obr. 40 Vplyv nakladania vzorky PET fliaš počas pyrolýzy na teplotu, rýchlosť prúdenia a prietok vznikajúcich 
plynov 
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Obr. 39 Porovnanie pyrolýznej teploty T1 s relatívnou vlhkosťou a teplotou rosného bodu počas pyrolýzy PET 
fliaš 
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Výsledkom pyrolýzy je vznik tuhého zvyšku, kvapaliny a plynov. Porovnanie IČ spektier vstupnej 

suroviny s pyrolýznym uhlíkom vzniknutým pri pyrolýze na metáne a propáne vidíme na Obr. 41. U 

oboch tuhých zvyškoch sa nachádza široká oblasť pri 3500 cm-1, ktorá vzniká až dodatočne pri aktivá-

cii uhlíka vodou. Píky 2343, 2360 a 688 cm-1 patria k CO2, ktoré ako rezíduum autooxidácie ostáva 

absorbované v uhlíku vďaka prudkému chladeniu vodou.  

Zo zložitej štruktúry PET sa po pyrolýze stabilizovanej metánom zachovali výraznejšie píky –OH 

skupiny (1434, 875 cm-1) a menej výrazné zvyšky –CH2 pásov (1020, 809, 750, 712, 466, 424, 404 

cm-1). 

V tuhom zvyšku z pyrolýzy na propáne sa za zachovali okrem –OH pásu aj široký pás reziduálne via-

zaného karbonylu =C=O (2066, 1636, 570 cm-1) a nevýraznejšie píky (1474, 1273, 1179, 1025, 944 

a 555 cm-1) súvisiace so skeletom grafitickej štruktúry. 

Medzi tuhý zvyšok pyrolýzy môžeme zaradiť aj sadze, ktoré nezostávajú v pyrolýznom lôžku, ale 

zachytávajú sa pozdĺž celého systému na vláknových filtroch a potrubiach. V našom prípade (Obr. 42) 

sme porovnali zloženie sadzí po pyrolýze na propáne z prvého filtra za pyrolyzérom (a), kde sa teploty 

pohybujú mierne nad teplotou T1. Z chladiacej špirály z 1. chladiča (b) s teplotami v rozmedzí T1 až T4, 

z 2. chladiča (c) s teplotami mierne nad T5, z výbojového zariadenia (d) (nebolo v prevádzke) 

s teplotami T5 a z posledného filtra (e) za výbojovým zariadením s teplotami pod T5. Pri všetkých ty-

poch sadzí je obsiahnutá voda (3500 cm-1), ktorá sa vyskytuje v pyrolýznych plynoch. Najmenšie 

množstvo vody ostáva v mieste ihneď za pyrolyzérom (a), v dvoch chladičoch (b) a (c) dochádza ku 

kondenzácii a jej obsah sa výraznejšie zvyšuje, následne opäť klesá (d) a (e). Ďalšie výrazné píky pat-

ria k CO2 (2343, 2360, 688 cm-1) absorbovanom v tuhom zvyšku z exhalátov a karbonylová skupina 

C=O (1684 cm-1).  
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Obr. 41 Porovnanie IČ spektier čistého PET (modrá) s tuhými pyrolýznymi zvyškami pyrolyzovanými 
s pracovným médiom metán (čierna) a propán (červená) 
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Sadze získané usadzovaním v aparatúre majú charakter PM 2,5 a menej39. Tento typ uhlíka vzniká 

trimerizáciou radikálu –CH a jeho následnou kumuláciou. Vznikajú tak agregáty obsahujúce aroma-

tické a heterocyklické jadrá. Čím je substrát tmavší tým je podiel vodíka v agregátoch nižší. Niekoľ-

kokrát sa objavili aj sadze žltej farby, ktorá sa ale počas homogenizácie v mažiari stratila. 

5001000150020003000400050006000

0.6

0.7

0.8

1.0

0.4

0.5

0.7

0.9

0.6

0.7

0.8

1.0

0.6

0.7

0.8

1.0

5001000150020003000400050006000

0.4

0.6

0.7

0.8

 

T
 (

%
)

(a)

 

T
 (

%
)

(b)

 

T
 (

%
)

(c)

 

T
 (

%
)

(d)

Vlnočet (cm-1)

 

T
 (

%
)

(e)

 

Obr. 42 Sadze z pyrolýzy PET fliaš na propáne z rôznych miest, (a) – prvý filter za pyrolyzérom, (b) – 1. chla-
dič, (c) – 2. chladič, (d) – výbojové zariadenie, (e) – za výbojovým zariadením 

Výťažok pyrolýznej kvapaliny z pyrolýzy PET fliaš na propáne je závislý od účinnosti chladenia. 

Predpokladá sa, že čím bližšie k pyrolýznemu reaktoru sme, tým ťažšie zlúčeniny dokážeme skonden-

zovať. V našom prípade sme získali kvapalinu v rozsahu niekoľkých desiatkach centilitrov za celý deň 

s maximálnym výťažkom pri 4-tom odbernom mieste od kotla. Na Obr. 43 a Obr. 44 si môžeme po-

rovnať zloženie kvapalného zvyšku z rôznych pyrolýz a z rôznych odberových miest. 

Vylúčením pásov CO2 a vody zo spektier (Obr. 43) vidíme, že ide o zlúčeniny na báze fenolov, t.j. pás 

–OH je príliš široký a posunutý k nižším vlnočtom, aby zodpovedal iba kvapalnej vode. Navyše vo 

všetkých spektrách je významným pásom 1640 cm-1, ktorý zodpovedá Kekulého pásu benzénového 

jadra. Ďalšie pásy zodpovedajú valenčným skupinám –CH (761, 707 cm-1), –CH2 (693, 669, 532, 524 

cm-1), amid I a II (1548, 1530, 1501, 1492, 1485 cm-1). 

                                                      
39 PM 2,5 (angl. particulate mater) – tuhé alebo kvapalné častice s rozmermi 2,5 µm 
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Podobné zloženie spektier je na Obr. 44, pričom deformačné pásy v oblasti 400-800 cm-1 naznačujú 

prítomnosť heterocyklických skeletálnych foriem. Ďalšie pásy zodpovedajú valenčným skupinám –CH 
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Obr. 43 Zloženie pyrolýznej kvapaliny z pyrolýzy PET fliaš z rôznych odberných miest 2., 3. a 4. od kotla  
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Obr. 44 Zloženie pyrolýznej kvapaliny z pyrolýzy PET fliaš z rôznych odberových miest (2., 3., 4. a 2. spojené 
s 3.) od kotla 
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(3086, 3064, 3030, 3004, 761 707 cm-1), –CH2 (2859, 702, 696, 693, 669, 669, 532, 524 cm-1), -C≡C-, 

resp. kumulované väzby –C=C=C- (2114, 2080, 2073, 2064 cm-1), karbonyl –C=O (1720 cm-1), asy-

metrická valenčná vibrácia karboxylátového iónu –COO- (1686, 1655, 1630 cm-1), symetrická valenč-

ná vibrácia karboxylátového iónu –COO- (1494, 1478, 1455 cm-1), amid I a II (1547, 1530, 1501, 

1492, 1485,1411 cm-1) a skupina =C-O-C- pravdepodobne heterocyklického charakteru (1290, 1278, 

1273, 1098, 1072, 1026, 1025, 944 cm-1). 
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Obr. 45 Zloženie pyrolýznych plynov počas najdôležitejších úsekov pyrolýzy PET fliaš, (1) 1-vý cyklus po 10 
minútach od naloženia, (2) 5-ty cyklus po 10 minútach, (3) 6-ty cyklus počas horenia, (4) 6-ty cyklus po doho-
rení pyrolýznych plynov, (5) 10-ty cyklus počas prudkého horenia, (6) krátko po vypnutí propánu  
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Plyny z pyrolýzy PET fliaš sme okrem on-line analýz vybraných typov plynov odoberali do plyno-

vých kyviet a merali na IČ spektrometri. Hodnoty pyrolýznych plynov sú zobrazené už po odpočítaní 

pozadia z horenia propánu. Na Obr. 45 sú znázornené vybrané typy spektier reprezentujúce všetky 

dôležité úseky vyskytujúce sa počas pyrolýzy. Jednotlivé spektrá boli zosnímané: (1) počas prvého 

pyrolýzneho cyklu v 10-tej minúte, (2) v 10-tej minúte 5-teho pyrolýzneho cyklu, (3) 6. cyklus počas 

horenia plynov, (4) 6. cyklus pri dohorievaní plynov, (5) 10. cyklus a prudké horenie a (6) krátko po 

vypnutí propánu. 

Dominantné zložky sú CO2 (2360, 2341, 668 cm-1, resp. kombinačno-násobný komplex medzi 4000-

3800 cm-1), vodná para (valenčná vibrácia 3600-3300 cm-1 a rotačné pásy 1800-1450 cm-1). Vo vzorke 

(3), čiastočne aj (2) a (6) je dobre viditeľný aj rotačno-vibračný pás CO (1960-2065 cm-1). Medzi mi-

noritné zložky patria rôzne typy aldehydov s funkčnou skupinou –CH2-CHO s dominantným pásom 

okolo 945 cm-1, resp. deformačným pasom okolo 420-400 cm-1. Vo vzorkách (2), (3) a (6) je nižšia 

vlhkosť a z tohto dôvodu sú viditeľné aj ďalšie typy zlúčenín predovšetkým charakteru karbonylu –

C=O (1732, 1734, 1703, 1700 cm-1), antisy-

metrickej vibrácie karboxylu –COOH (1698, 

1683, 1694, 1683, 1652 1651, 1645, 1634 cm-

1), resp. symetrická vibrácia (1488, 1471, 1456, 

1428, 1417 cm-1), ako aj rôzne typy usporiada-

nia –C-O-C- (1287 cm-1), –CH2 (732, 720 cm-

1) a –CH skupín (649, 656, 649, 617, 614cm-1).  

B)  Pneumatiky 

Množstvo opotrebovaných pneumatík medzi-

ročne rastie a pretože ide o materiál zložený 

z rôznych látok, je nakladanie s nim zložité. 

Použitie pyrolýzy môže mať v tomto smere 

významný prínos. Vzniknutý tuhý zvyšok je 

opätovne použiteľný v gumárenskom priemys-

le, kvapalina ako zdroj chemikálii a plyn ako 

energonosič. 

Počas pyrolýz opotrebovaných pneumatík trval 

ohrev pyrolýzneho reaktora a pyrolýznej nádo-

by s pieskom (1 kg) 1,5 hodiny. Tlak propánu 

bol nastavený na 20 kPa. Hmotnosť jednotli-

vých navážok bola 500-700 gramov a interval 

nakladania 25 a 30 minút. Počet naložení 

v priebehu jedného dňa bol 5 až 8. 

K samovznieteniu unikajúcich pyrolýznych 

plynov došlo pri všetkých cykloch a trvalo po 

dobu 10-20 minút. 

Vzorový príklad pyrolýzy pneumatík je na 
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Obr. 46 Emisie plynov počas pyrolýzy pneumatík 
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Obr. 46, Obr. 48 a Obr. 47, kde je zobrazený priebeh 5-tich pyrolýznych cyklov. Na Obr. 46 sú zobra-

zené emisie vznikajúcich plynov. V čase 0:00 hod. prebehlo prvé naloženie po štartovaní a opakovalo 

sa každých 30 minút.  

Emisie plynov CO a CH4 ostali takmer bez 

zmeny s minimálnym rastom u CO. Rozdiel 

medzi maximálnou a minimálnou hodnotou CO 

bol na úrovni 0,01 obj. % a u CH4 0,02 obj. %. 

Prekvapením sú NOx, ktoré s rastom teploty 

poklesli a následne opäť začali stúpať, rozdiel 

10 ppm. Priebeh emisií plynov CO2 a H2 bol 

podobný, najskôr pokles s rastúcou teplotou 

a opätovný rast s náznakom dvoch maxím. Roz-

diel pri CO2 na úrovni 0,6 obj. % a H2 0,1 obj. 

%. Ako príčinu nevýrazných maxím predpokla-

dáme, že pyrolyzovaná surovina sa nedokázala 

počas jediného cyklu 100% spyrolyzovať, keď-

že išlo o pyrolýzu väčšieho množstva (700g pri 

každom naložení). Vznikajúce plyny preto sply-

nuli s cyklom nasledujúcim. Priemerná hmot-

nosť 1 m3 plynu bola m = 0,68 kg, tepelná ka-

pacita všetkých plynov 1560 J.kg-1.K-1 a tepelná 

kapacita pyrolýznych plynov 2591 J.kg-1.K-1. 

Priemerná výhrevnosť pyrolýznych plynov do-

siahla 7,28 MJ.kg-1. 

Priebehy teplôt počas pyrolýzy opotrebovaných 

pneumatík sú zobrazené na Obr. 48, kde T1 

predstavuje teplotu v chladiči tesne za pyrolýz-

nym kotlom a T2 pri výstupe z chladiča, pokles 

teploty v chladiči je na úrovni 130-160°C. T6 

predstavuje teplotu vstupujúcu do komína, 

v priebehu pyrolýzy neprekročila 55°C. Na Obr. 

47 si môžeme porovnať vplyv pyrolýznej teplo-

ty na rôzne vzduchotechnické parametre. Každý 

cyklus je sprevádzaný výrazným nárastom rela-

tívnej vlhkosti o 30 až 50% a teploty rosného 

bodu o 13 až 15°C, ktoré sa zvyšujú ešte pred 

nárastom teploty. Tlak plynu postupne klesá o 6 

hPa s minimálnymi zmenami, rýchlosť prúdenia 

plynov varíruje v rozmedzí 2 m.s-1 a prietok 150 m3.hod-1. 

Porovnanie spektier pneumatiky (Obr. 49) pred pyrolýzou (4) s tuhým zvyškom a sadzami vzniknutý-

mi pri pyrolýze na metáne (1) a propáne (2) ako aj sadzami z aparatúry (3). Na všetkých spektrách je 
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Obr. 47 Vplyv nakladania na rôzne vzduchotechnické 
parametre počas pyrolýzy pneumatík 
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veľmi ostrý pás –OH pri 3500 cm-1. Vo vzorke pneumatiky (4) sú zrejmé jednotlivé zložky gumy. 

Porovnaním procesu pyrolýzy s nosným plynom metán a propán vidíme, že u propánu došlo k výz-

namnejšej degradácii pôvodného materiálu. V prípade metánu ostal vyšší pás –OH, karboxylátu –

COOH a veľmi vysoký pás zodpovedajúci R-SO3-H (1108 cm-1), ktorý sa pri propáne už nevyskytuje.  

Sadze zachytávajúce sa na aparatúre pri pyrolýze s nosným plynom propán obsahujú majoritné skupi-

ny –OH, -C=O, -COOH a podobne ako pri pyrolýze PET fliaš je dominujúcim pásom –CH2-CHO pri 

946 cm-1.  

Pyrolýznu kvapalinu z pneumatík sme získali 

o objeme niekoľko decilitrov z 3. a 4. odberové-

ho miesta v prvom chladiči a z druhého chladi-

ča. Na Obr. 50 si môžeme porovnať zloženie 

kvapalného zvyšku z dvoch pyrolýz a z rôznych 

odberových miest. Kvapalina obsahuje vysoký 

podiel vody, čo je zrejmé z absorbancie pásu 

3500 cm-1 ako aj značné množstvo vo vode roz-

pusteného CO2 2360 cm-1. V zmesovom spektre 

sú zrejmé aj pásy zodpovedajúce uhľovodíkovej 

povahe kvapaliny, skupina – CH2 (2955, 2924, 

2856 cm-1). Vo všetkých spektrách je pomerne 

silný pás benzénového jadra v oblasti okolo 

1600 cm-1. Ďalším veľmi silným a pomerne 

málo diferencovaným pasom je široký pas v 

deformačnej oblasti 800-500 cm-1, v ktorej sa 

zobrazujú heterocyklické zlúčeniny. Pásy zod-

povedajúce –C-O-C a všetkým formám –CHX v 
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Obr. 48 Priebeh teplôt počas pyrolýzy pneumatík, kde 
T1 je teplota tesne za pyrolýznym kotlom, T4 po výstupe 
z prvého chladiča a T6 pri výstupe z laboratória 
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Obr. 49 Porovnanie pneumatiky pred pyrolýzou (4) so sadzami (3) a tuhým zvyškom vzniknutým počas pyrolýzy 
na metáne (1) a propáne (2) 
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intervale 1300-900 cm-1 sú slabšie, ale nachádzajú sa vo všetkých spektrách. V zmesovej kvapaline zo 

starších pyrolýz je pomerne silná dvojica pásov 1376, 1178 cm-1 zodpovedajúca skupine –SO2. 
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Obr. 50 Pyrolýzna kvapalina z pneumatík, kde 1-3. a 1-4. sú 3-tie a 4-té odberové miesto v prvom chladiči za 
pyrolýznym reaktorom, 2 – druhý chladič a 1-mix - zmes kvapalín z inej pyrolýzy 

Spektrá plynov počas rôznych fáz pyrolýzy pneumatík sú zobrazené na Obr. 51. V etape (1) krátko po 

naložení  (10 minút po naložení) sa ešte neprejavili žiadne procesy vedúce k plynným produktom 

vznikajúcim degradáciou naloženej suroviny. V spektre je jediný pás zodpovedajúci sušeniu pneuma-

tiky a uvoľňovaniu povrchového znečistenia pri 945 cm-1 zodpovedajúcemu zvyšku kyseliny uhličitej 

–CO3. V čase 20 minút po naložení (2) sú už viditeľné veľmi silné pasy CO2 vo všetkých oblastiach 

jeho absorpcie (4000-3800, 2360, 2340 a 670 cm-1). Rovnako je vidno rotačno-vibračný pás CO 
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Obr. 51 Plyny z pyrolýzy pneumatík odobrané 10 minút po naložení (1), 20 minút po naložení počas horenia 
plynov (2) a počas prudkého horenia plynov pri inom cykle (3) 
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(1960-2065 cm-1) a rotačno-vibračné pásy vodných pár 1800-1450 cm-1. Súčasne podstatne klesol pás 

945 cm-1. V spektre (3) zodpovedajúcej prudkému horeniu plynov došlo k podstatnému poklesu všet-

kých plynov, úplnému zmiznutiu pásu 945 cm-1 a nárastu pásov 730, 720, 669, 656, 618 cm-1 zodpo-

vedajúcim vzniku ľahkých uhľovodíkov, predovšetkým metánu, čomu zodpovedá jeho rotačno-

vibračný pás s centrom 3014 cm-1. 

C) Oliva európska 

Množstvá odpadu so spracovania olív predsta-

vujú závažný problém pre životné prostredie. 

Kyslé pH znečisťuje pôdu aj vodu. Lisovanie 

iných typov olejnín má takisto za následok 

vznik výliskov s kyslím pH. Pyrolýzou nadrve-

ných a usušených olivových kôstok dokážeme 

okrem energetického využitia získať aj kvalitný 

uhlíkový zvyšok, ktorý je možné využiť ako 

uhlíkové hnojivo do pôdy. 

Počas pyrolýzy olivového odpadu trval ohrev 

pyrolýzneho reaktora a pyrolýznej nádoby 

s pieskom o hmotnosti 1 kg a pri tlaku propánu 

20 kPa zhruba jednu hodinu. Hmotnosť navá-

žok bola 500 gramov. Interval nakladania 25 a 

30 minút a v priebehu jedného dňa sa zrealizo-

valo 10 naložení. 

Vzorový príklad pyrolýzy olivového odpadu je 

na Obr. 52, Obr. 54 a Obr. 53. Na Obr. 52 sú 

zobrazené emisie vznikajúcich plynov. V čase 

0:00 hod. prebehlo naloženie a opakovalo sa 

každých 25 minút. Výraznejšia zmena v emisií 

plynov nastala u CO2, H2 a NOx, u ktorých sa 

objavujú náznaky vplyvu pyrolýznej teploty. 

Rozdiel medzi maximálnou a minimálnou hod-

notou emisií CO2 bol na úrovni 3,5 obj. %, H2 

0,04 obj. % a u NOx 9 ppm. CO sa zvyšovalo 

len veľmi mierne o 0,002 obj. % a CH4 oscilo-

valo v rozmedzí ±0,005 obj. %. Priemerná 

hmotnosť 1 m3 plynu bola m = 0,67 kg, tepelná 

kapacita všetkých plynov 1528 J.kg-1.K-1 a tepelná kapacita pyrolýznych plynov 2558 J.kg-1.K-1. Prie-

merná výhrevnosť pyrolýznych plynov dosiahla 6,89 MJ.kg-1. 

Zobrazenie priebehu teplôt je na Obr. 54, kde T1 predstavuje teplotu v chladiči tesne za pyrolýznym 

kotlom a T4 pri výstupe z chladiča, pokles teploty v chladiči je na úrovni 100°C. Ako vidno teplota 
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Obr. 52 Emisie plynov počas pyrolýzy olivového odpadu 
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v prvých 2/3 času rastie len veľmi pozvoľna (do 10°C) s minimálnym vplyvom nakladania vzorky. 

Prudký skok (50°C) pravdepodobne naznačuje dosiahnutie istej medznej teploty a preklopenie sa  

chemických reakcií z endotermických na exo-

termické. T5 je teplota vstupujúca do komína, 

počas pyrolýzy vzrástla o 10°C. Na Obr. 53 si 

môžeme porovnať vplyv nakladania pyrolýznej 

suroviny na teplotu  

a merané vzduchotechnické parametre. Rozdiel 

pri relatívnej vlhkosti a teplote rosného bodu 

spočiatku neprekročili 10%, resp. 5°C, 

v poslednej hodine sa zdvojnásobili na 25% 

a 10°C. Rozdiel v tlaku plynu nepresiahol 2 Pa, 

rýchlosť prúdenia plynov vzrástla počas 2-hého 

cyklu a udržala sa bez výraznej zmeny po čas 

2:00 hod, kedy postupne klesla o 0,1 m.s-1. 

Prietok mal podobný priebeh ako rýchlosť prú-

denia plynov, s rastom o 20 m3.hod-1 počas 2. 

cyklu, v strednej časti s rozdielom do 10 

m3.hod-1 a po prudkom zvýšení teploty  postup-

ný pokles o 25 m3.hod-1.  

Porovnanie spektier tuhého pyrolýzneho zvyšku 

vzniknutého po pyrolýze s nosným plynom 

metán resp. propán a surovým olivovým odpa-

dom (Obr. 55). 

Surový olivový odpad je zložitou zmesou ako je 

zrejmé so spektra. Okrem pásov –OH a –CH2 

(pri 3600, 2860 a 2920 cm-1) obsahuje spektrum 

veľké množstvo ďalších pásov. Vzhľadom na 

to, že dominantnou zložkou každej biomasy sú 

cukry je samozrejmé, že sa v spektre nachádza-

jú pásy aldehydov, alkoholové –OH, -CH a –

CH2, pásy benzénového jadra, heterocyklických 

zlúčenín a ich komplexov (chlorofyl), amidov 

(DNA) a anorganických prvkov v organokovo-

vých zlúčeninách, zvyšky enzýmov a vitamínov 

ako aj veľké množstvo ďalších látok. 

Po pyrolýze sa situácia významným spôsobom zjednoduší. Ak zanedbáme prítomnosť vody a CO2, 

ktoré sa do vzorky dostali pri aktivácii vodou po skončení pyrolýzy, tak v materiály ostali iba pásy 

súvisiace s formou uhlíka vzniknutého pyrolýzou. V oboch prípadoch bol dominantnou formou uhlík 

obsahujúci konjugované dvojné väzby –C=C-, podobne ako je to v prípade grafitu. Medzi minoritnými 
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Obr. 53 Vplyv nakladania na rôzne vzduchotechnické 
parametre počas pyrolýzy olivového odpadu 
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pásmi v deformačnej oblasti teda v intervale 900-400 cm-1 sa nachádza asi 7 píkov, ktoré sú rezíduom 

po heterocyklických zlúčeninách prítomných v pôvodnom materiály.  

V prípade kvapaliny vznikajúcej pri pyrolýze olivového odpadu (Obr. 56) je situácia veľmi podobná 

ako v prípade pyrolýzneho uhlíka. Dominantná je vodná fáza -OH (3500 cm-1), CO2 absorbované a 

rozpustené vo vode (2120 cm-1). Skutočné rezíduum po pyrolýze sú zlúčeniny obsahujúce benzénové 

jadro (1633 cm-1), skupiny –C-O-C- (1090 cm-

1), -CH2 (768, 722, 709 cm-1) a heterocyklické 

zlúčeniny (679, 658, 450, 430 cm-1). 

Plyny uvoľňujúce sa počas pyrolýzy olivového 

odpadu sú zobrazené na Obr. 57 v troch najvý-

znamnejších etapách pyrolýzy: (1) po 10 minú-

tach od naloženia (počas prvých nakladaní), (2) 

po 20 minútach od naloženia, kedy horia pyro-

lýzne plyny, (3) po dohorení pyrolýznych ply-

nov (tesne pred ďalším naložením). 

Všetky spektrá obsahujú ako dominantnú zlož-

ku CO2 (2360, 670 cm-1) a vodné pary (rotačné 

pásy v intervale 1700-1300 cm-1). S časom py-

rolýzy narastá intenzita pásov karboxylovej 

skupiny –COOH (1654, 1560, 1508 cm-1) a 

pásu 946 cm-1 zodpovedajúcim mononenasýte-

ným nízko-molekulárnym uhľovodíkom.  
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Obr. 54 Priebeh teplôt počas pyrolýzy olivového odpa-
du, kde T1 je teplota tesne za pyrolýznym kotlom, T4 po 
výstupe z prvého chladiča a T5 pri výstupe z laboratória. 
Do 2-hej hodiny je pyrolýza endotermická, následne 
silne exotermická. 
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Obr. 55 Porovnanie tuhých pyrolýznych zvyškov po pyrolýze na metáne (červená) a propáne (čierna) 
s nepyrolyzovaným olivovým odpadom (modrá) 
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Obr. 56 Pyrolýzna kvapalina (červená) v porovnaní s nepyrolyzovaným olivovým odpadom (čierna) 
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Obr. 57 Zmena v zložení pyrolýznych plynov počas pyrolýzy olivového odpadu, 10 minút po naložení (1), počas 
horenia plynov (2) a po ukončení horenia plynov (3) 

D) Paulovnia plstnatá 

Paulovnia je zástupca rýchlo rastúcich drevín, na voľnom vzduchu sa rýchlo suší a má vysokú výhrev-

nosť a teplotu horenia. 

Počas pyrolýzy dreva paulovnie trval ohrev pyrolýzneho reaktora a pyrolýznej nádoby s pieskom 

(1kg) 1 hodinu. Tlak propánu bol nastavený na 25 kPa. Hmotnosť jednotlivých navážok bola 

v rozmedzí 302-315 gramov, interval nakladania 20 minút a počet naložení 13. Vzorový príklad pyro-

lýzy je na Obr. 58, Obr. 60 a Obr. 61. Na Obr. 58 sú zobrazené emisie vznikajúcich plynov. V čase 

0:00 hod. prebehlo naloženie a opakovalo sa každých 20 minút. Ako vidno po naložení nasleduje rast 

emisií u všetkých pozorovaných plynov okrem CH4, ktoré z počiatočnej hodnoty mierne kleslo a ďalej 
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sa takmer nemenilo. Nerovnomernosti vo výškach jednotlivých maxím si vysvetľujeme rôznorodosťou 

vstupnej suroviny (pomer dreva a kôry, jeden celý kus alebo viac menších,...) Rozdiel medzi maxi-

málnou a minimálnou hodnotou emisií CO bol na úrovni 0,3 obj. %, CO2 1,5 obj. %, H2 0,1 obj. %, 

NOx 10 ppm a pri CH4 0,02 obj. %. Priemerná hmotnosť 1 m3 plynu bola m = 0,67 kg, tepelná kapaci-

ta všetkých plynov 1509 J.kg-1.K-1 a tepelná kapacita pyrolýznych plynov 1578 J.kg-1.K-1. Priemerná 

výhrevnosť plynov bola 6,84 MJ.kg-1. 

Priebehy teplôt počas pyrolýzy paulovnie sú 

zobrazené na Obr. 60, kde T1 predstavuje teplotu 

v chladiči tesne za pyrolýznym kotlom a T4 pri 

výstupe z chladiča, pokles teploty dosiahol len 

60°C, tým pádom sme nedokázali skondenzovať 

žiadnu kvapalinu. Teplota plynov postupne 

ochladla až na hodnotu T5, t.j. teplotu vstupujúcu 

do komína s maximom do 55°C. Na Obr. 61 si 

môžeme porovnať vplyv nakladania pyrolýznej 

suroviny na teplotu a merané vzduchotechnické 

parametre. Relatívna vlhkosť sa pohybovala 

v rozmedzí do 10% a teplota rosného bodu do 

6°C s maximom len 36°C. S narastajúcim poč-

tom naložení dochádza k postupnému poklesu 

rýchlosti prúdenia a prietoku plynov. Tie sa 

v maxime cyklu zvyšujú o max. 0,1 m.s-1 a 30 

m3.hod-1.  

Porovnanie tuhého zvyšku paulovnie plstnatej 

pyrolyzovanej s nosným plynom propán s nepy-

rolyzovanou surovinou (Obr. 59). Zvyšok po 

pyrolýze obsahuje predovšetkým vodu a CO2, 

ktoré pochádzajú z aktivácie tuhého uhlíkového 

zvyšku vodou po skončení procesu pyrolýzy, 

a to aj napriek tomu, že spektrum dreva z pau-

lovnie je veľmi bohaté na rôzne pásy. Z pôvod-

nej suroviny ostali v pyrolyzovanom zvyšku iba 

pás –OH pri 3600 cm-1 a veľmi slabé pásy kar-

boxylátového iónu –COO- pri 1629 cm-1, pás –

C-O-C- pri 1050 cm-1 a široký pás s maximom 

pri 600 cm-1 zodpovedajúci heterocyklickým 

štruktúram. 
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Obr. 58 Emisie plynov počas pyrolýzy paulovnie plst-
natej 
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Obr. 59 Porovnanie tuhého zvyšku(čierna) paulovnie plstnatej pyrolyzovanej na propáne s nepyrolyzovanou 
surovinou (červená) 
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Obr. 60 Priebeh teplôt počas pyrolýzy dreva pau-
lovnie plstnatej, kde T1 je teplota tesne za pyrolýz-
nym kotlom, T4 po výstupe z prvého chladiča a T6 pri 
výstupe z laboratória 
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Obr. 61 Vplyv nakladania na rôzne vzduchotechnické 
parametre počas pyrolýzy dreva paulovnie plstnatej 
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E) Smrek obyčajný 

 Smrek obyčajný je najčastejšie využívaný sta-

vebný materiál. Odpad z jeho spracovania pred-

stavuje hlavne kôra s vysokým obsahom lignínu 

a drevo vo forme pilín, štiepky alebo kusového 

dreva.  

Počas nami vykonaných pyrolýz smrekového 

dreva trval ohrev pyrolýzneho reaktora 

a pyrolýznej nádoby s pieskom o hmotnosti 1 

kg, po dobu cca. 1,0-1,5 hodiny. Tlak propánu 

bol nastavený na 20-25 kPa. Hmotnosť jednot-

livých navážok bola 400, 500 a 750 gramov. 

Interval nakladania bol 20 a 30 minút. Počet 

naložení v priebehu jedného dňa 7, 9 a 10.  

Vzorový príklad pyrolýzy je na Obr. 62, Obr. 

64 a Obr. 63. Štartovanie trvalo menej ako ho-

dinu, hmotnosť navážok sa pohybovala 

v rozmedzí 715 až 796 gramov, nakladanie sa 

zopakovalo 9-krát. Na Obr. 62 sú zobrazené 

emisie vznikajúcich plynov. V čase 0:00 hod. 

prebehlo prvé naloženie, následne sa 2-krát 

naložilo v rozstupe 40 minút a ďalej každých 30 

minút. Spočiatku nebol proces pyrolýzy ustále-

ný, čo sa prejavilo v priebehu 1,5 hodiny, po-

kiaľ sa celý systém nezohrial. Následne sa emi-

sie ustálili okrem CH4, ktoré sa takmer nezme-

nilo. Po naložení vzrastie teplota a emisie CO, 

tie sú s oneskorením cca. 10 minút nasledované 

zvýšením emisií CO2 a NOx. To bolo spôsobe-

né prebiehajúcimi autooxidačnými procesmi 

a čiastočným horením biomasy prečnievajúcej z pyrolýznej nádoby. Rozdiel medzi maximálnou 

a minimálnou hodnotou emisií CO bol na úrovni 0,4 obj. %, CO2 2,0 obj. %, H2 0,6 obj. % a u CH4 

0,01 obj. %. Oxidy dusíka sa napriek nižšej teplote zvýšili aj o 30 ppm. Priemerná hmotnosť 1 m3 

plynu bola m = 0,93 kg, tepelná kapacita všetkých plynov 1081 J.kg-1.K-1 a tepelná kapacita pyrolýz-

nych plynov 1117 J.kg-1.K-1. Priemerná výhrevnosť pyrolýznych plynov dosiahla 3,09 MJ.kg-1. 

Zobrazenie priebehu teplôt počas pyrolýzy je na Obr. 64, kde T1 predstavuje teplotu v chladiči tesne za 

pyrolýznym kotlom a T4 pri výstupe z chladiča, pokles teploty v chladiči je na úrovni 60°C. T5 pred-

stavuje teplotu vstupujúcu do komína, a tá neprekročila počas celého merania 37°C. Na Obr. 63 si 

môžeme porovnať vplyv nakladania pyrolýznej suroviny na teplotu a merané vzduchotechnické para-

metre. Relatívna vlhkosť vzrástla maximálne o 30% a teplota rosného bodu do 20°C. Rýchlosť prúde-
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Obr. 62 Emisie plynov počas pyrolýzy dreva smreku 
obyčajného 
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nia plynov vzrástla počas maximálnej emisie plynov o 0,1-0,15 m.s-1 a podobne aj prietok plynov 

o max. 30 m3.hod-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spektrum dreva smreku obyčajného je bohaté na množstvo pásov, z ktorých sa po pyrolýze na propáne 

zachovali okrem vody (3445 cm-1) a CO2 (2360, 2340 cm-1) iba slabý asymetrický pás –COO pri 1635 

cm-1 a slabý symetrický pás –COO pri 1436 cm-1. 

Plyny z pyrolýzy dreva smreku obyčajného (Obr. 65) sú zobrazené v troch najvýznamnejších etapách 

pyrolýzy: (1) 10 minút po naložení, (2) počas horenia pyrolýznych plynov a (3) tesne po dohorení 

pyrolýznych plynov. Na všetkých spektrách sú dominantné zložky CO2 (3726, 3628, 2360, 2342, 725, 

669 a 650 cm-1), vodné pary (3750, 1541, 1522, 1508 cm-1), –CH=CH- (949, 943 cm-1) a nevýrazné 

pásy –CO (1800-1600 cm-1), -CHX (1600-1400 cm-1). 
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Obr. 63 Vplyv nakladania na rôzne vzduchotechnické 
parametre počas pyrolýzy dreva smreku obyčajného 
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Obr. 64 Priebeh teplôt počas pyrolýzy dreva smreku 
obyčajného, kde T1 je teplota tesne za pyrolýznym 
kotlom, T4 po výstupe z prvého chladiča a T5 pri vý-
stupe z laboratória 
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Tab. 24 Porovnanie tuhého zvyšku (čierna) smreku obyčajného pyrolyzovaného na propáne s nepyrolyzovanou 
surovinou (červená) 
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Obr. 65 Zloženie plynov počas pyrolýzy dreva smreku obyčajného 10 minút po naložení (1), počas horenia ply-
nov (2) a po dohorení (3) 
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F) Figovník obyčajný 

Figovník je relatívne rýchlo rastúci strom, ktorý 

po poranení vypúšťa lepkavú mliečnu tekutinu 

latex (kaučuk). 

 Počas pyrolýzy figového dreva trval ohrev 

pyrolýzneho reaktora a pyrolýznej nádoby, 

s pieskom (1 kg) približne 1,5 hodiny. Tlak 

propánu bol nastavený na 20 kPa. Hmotnosť 

jednotlivých navážok sa pohybovala v rozmedzí 

300 až 500 gramov, počet naložení 6. Na Obr. 

66 sú zobrazené emisie vznikajúcich plynov. 

V čase 0:00 hod. prebehlo naloženie 

a opakovalo sa každých 30 minút. Ako vidno po 

naložení dochádza k rastu emisií u všetkých 

pozorovaných plynoch. Výraznejšie zvýšenie 

hodnôt CO2 a NOx a s nim spojený pokles CO 

a CH4 nastáva po treťom naložení, kedy nakla-

daná surovina výraznejšie vyčnievala 

z pyrolýznej nádoby a začala čiastočne horieť. 

Rozdiel medzi maximálnou a minimálnou hod-

notou emisií CO bol na úrovni 0,05 obj. %, CO2 

1,5 obj. %, H2 0,15 obj. % a CH4 0,04 obj. %. 

Vzhľadom na chemické zloženie figového dre-

va (každá biomasa obsahuje niekoľko percent 

dusíka) a zvyšovaním pyrolýznej teploty sa 

očakávali vyššie emisie NOx, ktoré sa nakoniec 

pohybovali v rozsahu 10 až 40 ppm. Priemerná 

hmotnosť 1 m3 plynu bola m = 0,66 kg, tepelná 

kapacita všetkých plynov 1549 J.kg-1.K-1 

a tepelná kapacita pyrolýznych plynov 1674 

J.kg-1.K-1. Priemerná výhrevnosť pyrolýznych plynov dosiahla 7,19 MJ.kg-1. 

Zobrazenie priebehu teplôt počas pyrolýzy figového dreva je na Obr. 68, kde T1 predstavuje teplotu v 

chladiči tesne za pyrolýznym kotlom a T4 pri výstupe z chladiča, pokles teploty v chladiči je na úrovni 

130-140°C. T5 predstavuje teplotu vstupujúcu do komína, ktorá nepresiahla 52°C. Na Obr. 67 vidíme 

vplyv nakladania na pyrolýznu teplotu, relatívnu vlhkosť, teplotu rosného bodu a rýchlosť prúdenia 

plynov. Vlhkosť a rosný bod majú rastúci charakter (10%, resp. 5°C) a predstihujú teplotu o 3-5 mi-

nút. Rýchlosť prúdenia plynov postupne klesá, s minimálnym nárastom prúdenia (0,03 m.s-1) po nalo-

žení. 
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Obr. 66 Emisie plynov počas pyrolýzy dreva figovníka 
obyčajného 
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Tuhý uhlíkový zvyšok z figového dreva na propáne (Obr. 69) obsahuje ako dominantné pásy skupiny 

–OH pri 3447 cm-1 a absorbované CO2 pri 2360, 2342 cm-1. Okrem týchto pásov sa na spektre vysky-

tuje pomerne veľká skupina minoritných pásov nízkej intenzity -C=O pri 1700 cm-1, amid I a II pri 

1684, 1636, 1618, 1559, 1541, 1508, 1473, 1457 cm-1. 
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Obr. 69 Porovnanie tuhého zvyšku (čierna) figy obyčajnej pyrolyzovanej na propáne s nepyrolyzovanou surovi-
nou (červená) 
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Obr. 67 Vplyv nakladania na rôzne vzduchotechnické 
parametre počas pyrolýzy dreva figovníka obyčajné-
ho 
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Obr. 68 Priebeh teplôt počas pyrolýzy dreva figovní-
ka obyčajného, kde T1 je teplota tesne za pyrolýznym 
kotlom, T4 po výstupe z prvého chladiča a T5 pri 
výstupe z laboratória 
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Spektrum pyrolýznej kvapaliny z figového dreva 

pyrolyzovaného na nosnom plyne propáne (Obr. 70) 

sa vyznačuje dvoma významnými pásmi a to –OH 

pri 3600 cm-1 a –C=C- zodpovedajúce konjugova-

ným polynenasýteným uhľovodíkom pri 1634 cm-1. 

Okrem nich je významným pásom 2076 cm-1 zodpo-

vedajúci alifatickým éterom –CH2-O-CH2 a 1411 cm-

1 patriaci skupine –NH2. 

G) Marhuľa obyčajná 

Marhuľa obyčajná je bežný ovocný strom. V našom 
prípade sme využili na pyrolýzu kusy dreva 
a konárov s vlhkosťou od 15% (najčastejšie) po 22%. 

Počas pyrolýzy dreva marhule trval ohrev pyrolýz-

neho reaktora a pyrolýznej nádoby s pieskom (1 kg)  

1,5 hodiny. Tlak propánu bol nastavený na 20-25 

kPa. Hmotnosť jednotlivých navážok sa pohybovala 

od 356 po 464 gramov. Počet naložení v priebehu 

jedného dňa bol 12. Vzorový príklad pyrolýzy mar-

huľového dreva je na Obr. 71, Obr. 72 a Obr. 73. Na 

Obr. 71 sú zobrazené emisie vznikajúcich plynov. 

V čase 0:00 hod. prebehlo naloženie a opakovalo sa 

každých 30 minút. Po každom naložení sa prejavuje 

prudký nárast emisií plynov CO, CO2 a NOx, ktorý 

v priebehu 10-15 minút opäť poklesne. Miernejší rast 

prebieha aj pri H2, CH4 ostáva počas pyrolýz nezme-

nený. Rozdiel medzi maximálnou a minimálnou 

hodnotou emisií CO bol na úrovni 0,03 obj. %, CO2 

2 obj. %, H2 0,1 obj. % a u CH4 0,02 obj. %. Oxidy 
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Obr. 70 Pyrolýzna kvapalina z dreva figy obyčajnej pyrolyzovanej na propáne v porovnaní s nepyrolyzovanou 
surovinou (červená) 
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Obr. 71 Emisie plynov počas pyrolýzy dreva mar-
hule obyčajnej 
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dusíka kopírujú pyrolýznu teplotu s rozsahom hodnôt od 10 do 40 ppm. Priemerná hmotnosť 1 m3 

plynu bola m = 0,64 kg, tepelná kapacita všetkých plynov 1579 J.kg-1.K-1 a tepelná kapacita pyrolýz-

nych plynov 1665 J.kg-1.K-1. Priemerná výhrevnosť pyrolýznych plynov bola 7,46 MJ.kg-1. 

Zobrazenie priebehu teplôt počas pyrolýzy je na Obr. 72, kde T1 predstavuje teplotu v chladiči tesne za 

pyrolýznym kotlom a T4 pri výstupe z chladiča, pokles teploty v chladiči je na úrovni 130-150°C. T5 je 

teplota vstupujúca do komína, počas meraní nepresiahla 56°C. 
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Obr. 72 Priebeh teplôt počas pyrolýzy dreva marhule 
obyčajnej, kde T1 je teplota tesne za pyrolýznym kot-
lom, T4 po výstupe z prvého chladiča a T5 pri výstupe 
z laboratória 

 

Obr. 73 Vplyv nakladania na rôzne vzduchotechnické 
parametre počas pyrolýzy dreva marhule obyčajnej 

 

Na Obr. 73 si môžeme porovnať vplyv nakladania suroviny na pyrolýznu teplotu a merané vzducho-

technické parametre. Bazálna hodnota relatívnej vlhkosti, prietoku a rýchlosti prúdenia plynov sa usta-

ľuje až po necelých dvoch hodinách. Maximálny rozdiel dosahuje u vlhkosti 20%, pri prietoku 30 

m3.hod-1 a v rýchlosti prúdenia 0,1 m.s-1. Teplota rosného bodu vzrastá o 7°C. 
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6.2.3. Pyrolýzne produkty 

V našom laboratóriu získavame všetky typy pyrolýznych produktov, najmä však tuhý zvyšok, ktorý 

využívame v rôznych aplikáciách. Kvapalný produkt kondenzujeme len do takej miery akú nám 

umožňuje momentálny stav parafínových uskladňovačov tepla. Získané množstvá kvapaliny postačujú 

len na účely analýz. Plyny sa momentálne nevyužívajú. Do budúcnosti sa uvažuje o ich využití buď 

v malej spaľovacej turbíne alebo na experimenty typu Fischer-Tropschovej syntézy. 

A) Tuhý zvyšok 

Tuhý zvyšok po pyrolýze je uhlíkového charakteru (90% a viac) s obsahom minerálnych látok 

z pôvodnej suroviny a prímesí z kremičitého piesku, resp. materiálu pyrolyzéra. Svojou výhrevnosťou 

(okolo 30 MJ.kg-1) je porovnateľný s čiernym uhlím, resp. grafitom. 

Na rozdiel od spaľovania, kedy uniká všetok uhlík v podobe CO2, pyrolýzou sa časť uhlíka zachováva. 

Výťažky tuhého pyrolýzneho zvyšku sa podľa našich meraní pohybujú v rozmedzí 18,3-30,0 % z pô-

vodnej hmotnosti (väčšia neistota je u PET fliaš a pneumatík, ktoré sú premiešané s kremičitým pie-

skom), čo predstavuje tretinu až polovicu z celkového obsahu uhlíka (biomasa obsahuje 40-60% uhlí-

ka). Tuhý zvyšok je možné ďalej využiť samostatne ako palivo alebo ako prídavok zvyšujúci výhrev-

nosť u menej kvalitných palív. Uskladnením tuhého zvyšku alebo jeho aplikáciou do pôdy dochádza 

de facto k znižovaniu koncentrácii CO2 v atmosfére a k zmierneniu skleníkového efektu. Svojim cha-

 
 
 

Obr. 74 Tuhý pyrolýzny zvyšok z pyrolýzy šišiek, olivového odpadu, dreva a pneumatík 
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rakterom a rozložením emisií (kvapalina a tuhý zvyšok sa využívajú v inom čase ako prebieha pyrolý-

za) má pyrolýza miernejší vplyv na svoje okolie ako spaľovanie. 

Po pyrolýze biomasy sa zachováva jej pôvodná textúra, t.j. dochádza iba k rozmerovým zmenám. Po-

dobne to je aj pri pneumatikách, ktoré sa čiastočne deformujú. U termoplastov sa pôvodná štruktúra 

nezachováva, vzniká pórovitá hmota. 

Porovnaním IČ spektier (Obr. 75) tuhých zvyškov po pyrolýze rozličných surovín pri rôznych stabili-

zujúcich plynoch vidíme, že všetky vzorky vzniknuté pri stabilizujúcom plyne propáne vykazujú pod-

statne vyššiu mieru karbonizácie ako v prípade metánu. Najzrejmejšie je to vidieť porovnaním pyrolý-

zy PET fliaš, v prípade pneumatík je rozdiel menší a v prípade olivového odpadu takmer žiadny. 

Ostatné vzorky neboli realizované v oboch nosných plynoch, keďže koncom roku 2013 bol na fakulte 

odstavený zemný plyn a všetky nasledujúce merania boli realizované s propánom z tlakovej fľaše. 

Aktivácia tuhého pyrolýzneho zvyšku a jeho schladenie  po skončení pyrolýzy (s cieľom zabrániť 
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Obr. 75 IČ spektrá tuhých zvyškov z pyrolýz rôznych surovín a pri rôznych stabilizujúcich plynoch (P – propán, 
M – metán) 
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samovznieteniu po vybratí z pyrolyzéra) boli realizované pomocou vody. Preto je vo všetkých vzor-

kách vidieť pásy vody a CO2, ktoré nestačilo uniknúť, rozpustilo sa vo vode a ostalo vo vzorke. Toto 

je vidieť na pásoch –OH (3500 cm-1), CO2 (2360, 2342 cm-1) a rotačných pásoch vody v intervale 

1700-1400 cm-1. 

Sadze („poletavý uhlík“) môžeme zaradiť medzi tuhý zvyšok pyrolýzy. Sú to drobné čiastočky unika-

júce z pyrolýzneho reaktora, resp. vznikajúci tesne za ním. Zachytávame ich na vláknových filtroch, 

ale čiastočne sa usadzujú aj na stenách pozdĺž celého zariadenia. V našom prípade sme sa nezameria-

vali ich systematickému skúmaniu, preto tu zobrazujeme iba niekoľko spektier z troch rôznych pyro-

lýz. Sadze sú látky s veľmi nízkou mernou váhou na úrovni 0,3 g.cm-3 a veľkosťou 2,5 µm a menej 

(PM 2,5). Podľa súčasných predstáv vznikajú z radikálu –CH dimerizáciou na acetylén a následnou 

trimerizáciou na benzén. V budúcnosti uvažujeme nad znížením pravdepodobnosti vzniku takýchto 

sadzí predĺžením zdržnej doby pyrolýznych plynov v pyrolyzéri pomocou aplikácie magnetického 

poľa permanentnými magnetmi. 

Pri porovnaní vzoriek sadzí pri pyrolýze s nosným plynom metán 1.(M) a vzoriek s nosným plynom 

propán 2.(P) a 3.(P) vidíme pomerne značné rozdiely v zložení poletavého uhlíka. 

Sadze 1.(M) takmer neobsahujú absorbované CO2 (veľmi nízke 2364, 2345 cm-1), obsahujú však radi-

kál –OH na vlnočte 3431 cm-1, ktorý nepochádza z vody, ale ide o viazanú formu z organických kyse-

lín. Tomu nasvedčuje aj prítomnosť pásov 1686, 1625 cm-1 (asymetrická vibrácia –COO-) a pásov 

1509, 1421 cm-1 (symetrická vibrácia –COO-). Uhlík má tendenciu zosieťovať sa, čo potvrdzujú pásy 

1385, 1286, 1135, 1106, 1018 cm-1 (lineárne =C-O-C-, resp. peroxidické –C-O-C- v trojuholníkovej 

štruktúre). Pásy zodpovedajúce –CH2 a –CH3 ako aj násobné –CH2 (2925, 2668, 780, 732 cm-1) sú 

veľmi slabé, čo nasvedčuje na vysokú mieru zuhoľnatenia. 

V prípade sadzí vo vzorke 2.(P) je situácia čiastočne iná ako vo vzorke 1.M. Radikál –OH je rovnaký 

ako v predchádzajúcej vzorke. Podiel pásov zodpovedajúcich –CHX je však podstatne vyšší, čoho 

príčinou je vznik sadzí pri podstatne väčšej rýchlosti prúdenia. Významné je aj zvýšenie pásu 1687 

cm-1, ktoré ukazuje na kumuláciu pásu –COOH s konjugovaným pásom –C=C-. Rovnako všetky pásy 

súvisiace s prítomnosťou organických kyselín (teda skupiny –COOH) sú výrazne vyššie. Toto pravde-
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Obr. 76 Sadze z rôznych pyrolýz na metáne a propáne 
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podobne naznačuje zmenu konformácie CO2 na –COOH vďaka prítomnosti elektrických dislokácií v 

uhlíku, ktoré vznikali pri rýchlejšej forme pyrolýzy na propáne. 

V prípade uhlíka vo vzorke 3.(P) je väčšina pásov podstatne nižšia ako v prípade vzorky 2.(P) okrem 

pásov 2360, 2342 a 668 cm-1 zodpovedajúcich CO2 v plynnom skupenstve absorbovanom na uhlíku. 

Dá sa usudzovať, že uhlík vznikal v čase, kedy bolo CO2 prevažujúcou unikajúcou plynnou formou. 
 

B) Pyrolýzna kvapalina 

Výťažky pyrolýznej kvapaliny sú ovplyvnené účinnosťou kondenzácie v chladičoch za pyrolýznym 

reaktorom. Z nich sa teplo odvádza do dvoch voskových uskladňovačov tepla, u ktorých klesá účin-

nosť s časom a množstvom uskladneného tepla. Navyše, s rastúcou teplotou dochádza k sekundárnemu 

krakovaniu dechtov a tvorbe väčšieho množstva plynov. Takto získané kvapaliny, objem rádovo 

v centilitroch, postačujú zväčša len na účely analýz. Výhrevnosť pyrolýznej kvapaliny s teplotou na-

rastá, ale je nižšia (okolo 15 MJ.kg-1) ako u pôvodnej suroviny.  
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Obr. 77 Pyrolýzne kvapaliny z rôznych pyrolýz na propáne 
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Pyrolýzna kvapalina obsahuje prevažne vodu a vyššie uhľovodíky, t.j. sekundárny decht (aromatické 

uhľovodíky a ich deriváty). Primárny decht je zastúpený menej alifatickými uhľovodíkmi (bez benzé-

nového jadra). Očakávanými zložkami z termického rozkladu celulózy sú levoglukozan, fruktóza a 

kyselina askorbová, z rozkladu lignínu fenol, guajakol, vanilín, cyklohexanón, fluoroglucín a krezoly, 

ďalšie očakávané organické zlúčeniny sú benzén, toluén, xylény, naftalén, antracén, fenantrén, inden 

a iné. 

Kvapaliny získané z pyrolýzy je možné rozdeliť do dvoch skupín podľa pôvodu pyrolyzovanej surovi-

ny. Toto sa následne premieta aj na zložení kvapaliny, čo je možné diagnostikovať v získaných IČ 

spektrách. 

Prvou skupinou je kvapalina pochádzajúca z prírodných surovín konkrétne z marhule obyčajnej, fi-

govníka obyčajného a olivového odpadu. Vo všetkých troch spektrách je typický široký pás –OH ta-

kého tvaru a šírky, ktorý je charakteristický pre cyklický dimér karboxylovej kyseliny. Rovnako pre 

všetky tri spektrá je charakteristický pás pri 2075 cm-1 reprezentujúci buď -C≡C- alebo –C=C=C-. V 

súlade s týmto  pásom  je  aj  pás pri 1633 cm-1 vo všetkých  troch  spektrách  ktorému  zodpovedá  

konjugované  –C=C- a to aj pri zlúčeninách s aromatickým jadrom. Súhrn týchto pásov naznačuje, že 

dominantnými zlúčeninami vo vzorke sú polynenasýtené mastné kyseliny. 

Iná je situácia vo vzorkách pôvodu odpadov, ktoré pochádzajú z použitých pneumatík a PET fliaš. V 

tomto prípade je –OH pás zmiešaný z viacerých pásov v maximom pri 3500 cm-1 a na jeho nábehovej 

hrane sa nachádzajú pásy –CH2 (2926, 2918, 2866, 2856 cm-1). V prípade pneumatík je spektrum kva-

paliny pomerne zložité a okrem pásu karbonylu –C=O (1708 cm-1) tiež pomerne veľký počet ďalších 

pásov -COOH (1644, 1605, 1495, 1453 cm-1), benzénové jadro (1640 cm-1) , amid I, II, III, IV a V 

(1633, 1514, 1273, 1244, 1176, 1156, 1109, 1052, 1020, 989, 965, 912, 815, 799, 550 cm-1), deformo-

vané –CH2 (886, 814, 797, 757, 712, 699 cm-1). V prípade PET fliaš je dominantný predovšetkým pás 

karbonylu –C=O (1708 cm-1) a ostatné pásy sú veľmi nízke. 

C) Pyrolýzny plyn 

Počas pyrolýz boli on-line analyzované najčastejšie sa vyskytujúce plyny ako CO, CO2, H2, CH4 

a NOx. Mali sme možnosť merať aj koncentrácie kyslíka, tie však pre poškodenie senzora a časté vý-

padky neboli zaradené do výsledkov.  Ostatné, minoritne sa vyskytujúce plyny boli priebežne odobe-

rané do plynových kyviet a analyzované v IČ spektrometri.  

Množstvo vznikajúcich plynov má s teplotou rastúci charakter. Výhrevnosti sú u primárnych plynov 

relatívne nízke (okolo 11 MJ.m-3), po sekundárnom krakovaní rastú až na 20 MJ.m-3. V prípade samo-

vznietenia plynov autooxidáciou (biomasa môže obsahovať aj 40% kyslíka!) klesajú dočasne koncen-

trácie CO, H2 a CH4. 

Na lepšie posúdenie zloženia pyrolýznych plynov (Obr. 78) sme okrem on-line analýzy realizovali aj 

merania IČ spektier pomocou plynových kyviet a izokineticého odberu vzoriek. Ako porovnávacie 

spektrum je spektrum spalín z propánu. Zo spektra sú zrejmé pásy CO2 (2360, 2341, 668 cm-1), vod-

ných pár (3730, 1557, 1539, 1520, 1505 cm-1) a zvyšky uhľovodíkov (3100-2750, 925 cm-1). Zaujíma-

vou skutočnosťou je fakt, že v spalinách nevyniká NO, ale N2O, čoho dôkazom je prítomnosť pásu 

925 cm-1 (zodpovedá funkčnej skupine –NNO). Je to spôsobené nedostatkom kyslíka v reakčnej ko-

more. Za pomoci využitia spektier spalín s propánu sme analyzovali pyrolýzne plyny z PET fliaš, 
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pneumatík, olivového odpadu a dreva zo smreka. V prípade PET fliaš bol pás –OH (3500 cm-1) po-

merne slabý, o niečo silnejšie boli pásy CO2 (2360, 2341, 668 cm-1), ktoré boli dominantnou zložkou 

pyrolýznych plynov. S rastúcou teplotou klesal pás N2O, ale súčasne nenarastal pás NO, čo považuje-

me za zaujímavý výsledok. V prípade pneumatík, ale aj v prípade vzorovej biomasy pás N2O vôbec 

nevznikal, nevznikalo ani NO. Vo všetkých prípadoch však boli vyššie pásy –CHX všetkých typov. 

5001000150020003000400050006000

propán - spaliny

PET 2

PET 1

pneumatiky

olivový odpad

Vlnočet (cm-1)

smrek obyčajný

 

Obr. 78 Porovnanie pyrolýznych plynov z rôznych pyrolýz so spalinami z propánu 

6.3. Uskladnenie tepla 

Počas pyrolýzy, spaľovania alebo pri iných činnostiach človeka vzniká teplo. Vysokoteplotné plyny sú 

používané na výrobu vysokotlakej pary a následne v parných turbínach na výrobu elektrickej energie. 

Strednoteplotné plyny sa využívali na výrobu horúcej vody pri štandardných formách kúrenia. Nízko-

teplotné médiá (pod 100°C) sa dlhodobo takmer nevyužívali, no, v poslednej dobe sa trend obracia 

a začínajú byť využívané aj na vykurovanie budov, sušenie surovín a podobne. Avšak ešte stále, počas 

prebytku nízkoteplotného média, unikajú nevyužité do okolitého prostredia, resp. sa musia dodatočne 

chladiť. V čase vyššej spotreby tepla zas nemusia byť dostupné v dostatočnom množstve. Takto 

vzniknutý rozdiel medzi energiou stratenou z nevyužitého odpadného tepla a energiou, ktorú je nutné 

dodať v čase vyššieho dopytu, otvára priestor pre využitie technológií uskladňujúcich teplo. Usklad-

ňovanie tepla zvyšuje účinnosť využitia energie zo spaľovania, pyrolýzy a iných procesov, čím sa 

reálne znižuje spotreba vstupnej suroviny a náklady s ňou spojené. 
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V našom laboratóriu využívame na uskladnenie nízkoteplotného tepla parafínové uskladňovače, ktoré 

využívajú okrem citeľného tepla aj teplo fázovej premeny parafínu z tuhej fázy na kvapalnú. Parafín je 

amorfná látka, ktorá môže mať rôzne zloženie od C14 po C45. Teplota topenia parafínu sa pohybuje 

od 40°C po 64°C, v priemere 54°C, čo nám z hľadiska teploty vstupujúcej do uskladňovača (okolo 

80°C) vyhovuje. Skupenské teplo topenia je v priemere 189 kJ.kg-1, hustota 900 kg.m-3 a priemerná 

tepelná kapacita okolo 2,5 kJ.kg-1K-1. Nevýhodou je nízka tepelná vodivosť okolo 0,2 W.m-1.K-1 (voda 

0,61 W.m-1.K-1), ktorú je možné zvýšiť vhodnými aditívami, čím sa dosiahne vodivosť porovnateľná 

s vodou. 

V súčasnosti využívame dva uskladňovače (malý a veľký) na uskladnenie tepla z pyrolýzy a jeden 

(vonkajší) na kombinované uskladnenie tepla zo slnečných kolektorov a tepelného čerpadla. Teplo je 

k nim privádzané medenými špirálami s vnútorným priemerom 12,5 mm, vonkajším priemerom 15 

mm a s priemernou dĺžkou u každej špirály 25 m. Všetky potrubia a uskladňovače sú izolované pred 

únikom tepla. 

1. Veľký uskladňovač – rozmery 0,85x0,54x1,47 m, objem 0,674 m3, množstvo uskladneného 

tepla za predpokladu zohriatia z laboratórnej teploty 20°C na maximálnu teplotu vosku 80°C 

a prechodu na kvapalnú fázu je 206,5 MJ. 

2. Malý uskladňovač – vnútorné rozmery 0,57x0,47x0,66 m, objem 0,177 m3, uskladnené teplo 

(z 20°C na 80°C) je 54,1 MJ. 

3. Vonkajší uskladňovač – rozmery 1,40x0,35x1,74 m, objem 0,804 m3, uskladnené teplo (z 

20°C na 80°C) 246,0 MJ. 

V Tab. 25 je celkové množstvo tepla Q, ktoré vznikne za hodinu počas pyrolýz rôznych surovín. Pre 

veľký (1.) a malý (2.) uskladňovač je uvedené množstvo uskladneného tepla Q1, Q2 a čas potrebný na 

ich nabitie. A hoci je 1. uskladňovač 4x väčší ako 2., čas potrebný na nabitie 1. je 4x menší ako 

v prípade 2. uskladňovača. Je to spôsobné tým, že väčšina tepla sa z plynov odoberie práve v prvom 

uskladňovači a do druhého sa dostane už len nízkoteplotný plyn. Samozrejme v závislosti od izolácie 

rozvodov teplej vody a samotných uskladňovačov sa čas potrebný na nabitie môže predĺžiť. 

Vybíjanie sa deje prirodzene uvoľňovaním tepla do laboratória. V prípade nutnosti vybitia uskladňo-

vača (pred pyrolýzou) sa ponecháva zapnuté obehového čerpadlo vody vo výmenníkoch, pričom sa 

ako prvý vybíja malý uskladňovač v priemere do 15 hodín a veľký uskladňovač do 75 hodín. 

Tab. 25 Celkové množstvo tepla Q získané za hodinu z pyrolýz rôznych surovín a možnosť jeho uskladnenia 
v malom (1.) a veľkom (2.) uskladňovači, pre ktoré je uvedený aj čas potrebný na nabitie. 

Pyrolyzovaná surovina 
Q 

(MJ.hod-1) 

1. uskladňovač 2. uskladňovač 

Q1 
(MJ.hod-1) 

čas nabitia 
(hod.) 

Q2 
(MJ.hod-1) 

čas nabitia 
(hod.) 

PET 8,237 4,335 12,5 3,744 55,2 
pneumatiky 16,120 6,759 8,0 6,001 34,4 
oliva európska 4,885 2,527 21,4 2,286 90,3 
paulovnia plstnatá 7,647 2,347 23,1 4,885 42,3 
smrek obyčajný 2,375 1,105 49,0 2,859 72,2 
figovník obyčajný 12,717 4,001 13,5 3,470 59,9 
marhuľa obyčajná 7,419 5,687 9,5 5,455 37,9 
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7. Diskusia 

Výber skúmaných materiálov bol značne široký. Zastúpené sú rôzne typy biomasy od bylín cez kry po 

stromy a niekoľko typov odpadov, medzi ktoré by sme mohli zaradiť aj niektoré druhy biomasy. By-

linná biomasa obsahuje rýchlorastúce druhy, ktoré majú vysoké hektárové výnosy [11]. Námietky 

smerujúce na záber ornej pôdy a vytláčanie produkcie potravín sme vyriešili zaradením druhov rastú-

cich na vlhších, eutrofizovaných a znečistených pôdach. Tie síce nemajú najvyššie výnosy ale v rámci 

lokálnych podmienok umožňujú využitie menej vhodných pôd a s tým spojený zisk, resp. vznik pra-

covných miest. Drevitá biomasa je zastúpená rýchlorastúcimi druhmi s vysokými výnosmi. Okrasné 

dreviny a ovocné stromy sú v mestách a sadoch pravidelnými dodávateľmi biomasy. Ihličnaté druhy 

sú zas najpoužívanejšie hospodárske materiály s veľkým objemom odpadnej kôry a pilín. K odpadom 

by sme už mohli zaradiť aj výlisky z výroby olivového oleja, ktoré svojim množstvom predstavujú 

environmentálne riziko pre svoje okolie. Z „klasických“ odpadov sú zastúpené PET fľaše a odpadné 

pneumatiky. V závislosti od získaného množstva boli suroviny buď pyrolyzované alebo sušené [5; 6].  

Prirodzené sušenie je najjednoduchší a najlacnejší spôsob znižovania objemu a zvyšovania výhrevnos-

ti palív. Jeho najväčšou nevýhodou je dĺžka sušenia a nutnosť otáčania suroviny. Problémom býva 

u niektorých druhov biomasy aj rýchla degradácia, plesne alebo huby. Prirodzené sušenie môžeme 

urýchliť vhodnou predúpravou suroviny, zvýšením aktívneho povrchu drvením, mletím, sekaním 

a podobne. Výsledkom je biomasa zbavená veľkého množstva vody na úrovni jednej tretiny až polovi-

ce pôvodnej hmotnosti, ktorá však ešte stále obsahuje vodu kapilárne a chemicky viazanú. Sušenie 

odpadov je závislé od ich typu. PET fľaše a pneumatiky v sebe obsahujú chemicky viazanú vodu 

v minimálnych množstvách, ostatná voľná voda z nápojov, resp. zo zamokrenia sa usušila 

v skladových priestoroch bez nutnosti akéhokoľvek zásahu [11]. 

Umelým sušením dokážeme odstrániť ďalšiu prebytočnú vodu. Maximálna strata hmotnosti 

a maximálna rýchlosť straty hmotnosti rastú podľa očakávania s teplotou sušenia. Samozrejme, čím 

dlhšie biomasu sušíme, tým dosiahneme vyššiu stratu hmotnosti. Dĺžka sušenia pritom závisí aj od 

mechanickej úpravy biomasy, t.j. čím jemnejšia frakcia tým rýchlejšie sušenie. Z ekonomického a 

technologického hľadiska je niekedy výhodnejšie biomasu predupraviť, sušiť ju kratšie pri nižších 

teplotách, alebo na vyššiu vlhkosť ako je maximálne možné dosiahnuť [5; 6; 7; 51]. 

Pokusy s umelým sušením sme vykonávali pri teplotách 50, 100, 150, 200 a 250°C. Teploty nad 100-

150°C by sme už mohli považovať za praženie, ktoré plynule prechádza do pyrolýzy [105]. Pri teplo-

tách nad 100°C už nedochádza iba k strate vlhkosti ale aj k nárastu emisií prchavých látok spôsobe-

ných začínajúcimi rozkladnými procesmi v hemicelulózach a pokračujúcich nad teplotou 200°C 

s celulózou a lignínom [35; 81]. Okrem sušenia z laboratórnej teploty na finálnu teplotu nás zaujalo 

správanie sa biomasy počas rôznych kombinácií sušenia, resp. po opakovanom sušení. Napríklad po-

stupné (etapové) sušenie z teploty okolia na 50°C, následné sušenie pri teplote 100°C a potom 150°C 

v porovnaní so sušením na 50°C a potom pri 150°C. Tieto informácie môžu byť užitočné pri rozhodo-

vaní sa o spôsobe nakladania so vstupnou surovinou. Porovnaním jednotlivých spôsobov dodatočného 

umelého sušenia pri koncovej teplote 150°C s výslednou stratou hmotnosti dostávame: 1. najlepšie 

výsledky sušenia 17,5% sme dosiahli pri etapovom sušení (50-100-150°C), ktoré pri dostatočnom 

počte krokov prechádza na sušenie kontinuálne, 2. klasické sušenie pri teplote 150°C dosahuje 

v priemere hodnoty 11,7%, 3. rôzne kombinácie sušenia sa pohybovali v hodnotách blízkych klasic-
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kému sušeniu, t.j. pri sušení L-50-150°C to bolo 13,1% a pri sušení L-100-150°C iba 10,0%. To sú 

trochu prekvapivé výsledky, keďže sme očakávali približne rovnaké hodnoty. Predpokladali sme preto 

vplyv dĺžky sušenia, tá však pri teplotách do 150°C nedosahuje už medzi 1. a 3. hodinou sušenia väčší 

rozdiel ako 1-2% (Obr. 26) a so zvyšujúcim sa časom tento rozdiel výrazne klesá. Dokonca ani nie-

koľkonásobným sušením rovnakej vzorky pri teplote 150°C nepresiahneme 1% stratu hmotnosti. Ako 

potom vznikol rozdiel 7,5% je otázkou, a hoci nepredstavuje, v porovnaní s výhrevnosťou biomasy, 

výraznú stratu energie (len cca. 188 kJ.kg-1), môže hrať pri veľkých prevádzkach významnú rolu. 

Pravdepodobným vysvetlením by mohlo byť tzv. zaparenie, ktoré nastáva u biomasy pôsobením vlh-

kosti a tepla a je začiatočným štádiom pre hnilobné procesy.  

Pôvodnú vlhkosť biomasy sme boli schopný merať s presnosťou na 1%, ale tá sa menila v závislosti 

na mieste merania a hĺbky zabodnutia meracích kolíkov. Pritom sme potrebovali dostatočne veľké 

vzorky (pre rozstup meracích kolíkov), čím sme neboli schopný odmerať vlhkosť u nadrvenej bioma-

sy. Porovnaním meraní digitálnym vlhkomerom s rozdielom hmotností pred a po sušení pri teplote 

150°C trvajúcom 3 hodiny sme dosiahli zhodu s presnosťou 0,5-1% podľa typu biomasy [6; 50].  

Po umelom sušení začína biomasa opätovne naberať vzdušnú vlhkosť [72]. Najväčší nárast nastáva do 

24 hodín (Obr. 31) a postupne sa približuje k hmotnosti voľne sušenej biomasy. Z toho vyplýva, že ak 

nezamedzíme prístupu vzduchu, musíme biomasu spracovať v čo najkratšom čase. V závislosti na 

teplote sušenia dochádza k rôzne vysokému nárastu hmotnosti (Obr. 32). Ponechaním biomasy sušenej 

pri teplote 100°C na voľnom vzduchu dochádza po jednom dni k najväčšiemu rastu 5-6 %. To si vy-

svetľujeme pôsobením teploty varu, ktorá spôsobuje narušenie bunkových stien a tým zvýšenie aktív-

neho povrchu schopného následne zachytiť viac vzdušnej vlhkosti. Podobné hodnoty sme očakávali aj 

po sušení pri 150°C, tie však poklesli. Príčinu tohto javu momentálne nepoznáme, ale predpokladáme 

vplyv zmien fyzikálnych vlastností a vplyv chemických, prípadne štruktúrnych zmien v biomase. 

Na dlhodobé uskladnenie biomasy už nevplývajú iba procesy spojené so vzdušnou vlhkosťou, ale aj 

procesy degradačné (hniloba, pleseň, škodce). Dlhodobé uskladnenie PET fliaš a pneumatík nemá 

výraznejší vplyv na ich vlastnosti. Jedine vplyvom slnečného žiarenia, striedania teplôt 

a atmosférickými javmi dochádza k ich pomalej degradácii [45; 66]. 

V priebehu riešenia dizertačnej práce sme doplnili existujúci počet senzorov o merače vlhkosti, rosné-

ho bodu, rýchlosti prúdenia, prietoku, tlaku a teploty. Všetky boli prepojené cez systém na zber dát 

TESTO k počítaču. Súčasne sme navrhli automatizáciu nakladania pyrolýznej suroviny a zrealizovali 

výrobu zásobníkov surovín. Na zvýšenie účinnosti chladenia sme sprevádzkovali vybíjací obvod, kto-

rý odvádza prebytočnú časť tepla (po prejdení uskladňovačom tepla) do radiátorov v skleníku. Tak 

sme boli schopný skondenzovať aspoň malé množstvá pyrolýznej kvapaliny. Zároveň sme museli 

vyriešiť opravu infračerveného spektrometra a plynového chromatografu, ku ktorému sme dokúpili 

niekoľko kolón. Vykonali sme aj niekoľko chromatografických meraní, ktoré sme pre problémy 

s knižnicami a vyhodnocovaním do tejto práce nezaradili. 

V roku 2013 bol z dôvodu havarijného stavu rozvodov plynu na fakulte odstavený zemný plyn, ktorý 

sme využívali ako štartovací a udržovací plyn počas pyrolýz. Tento stav sme vyriešili, s veľkou časo-

vou stratou, zmenou štartovacieho plynu na propán z tlakových fliaš. Vzhľadom na skutočnosť, že 

pyrolyzér využíva univerzálne horáky použiteľné aj pre propán, sme ich použili spolu s časťou exitu-



 

115 

 

júcich rozvodov plynu a k nim sme ešte dobudovali nové. Žiaľ mnohé z meraní na metáne sme už 

nestihli skompletizovať, vďaka čomu niektoré skupiny meraní netvoria uzavretý systém dát. 

Kapitola o pyrolýze obsahuje niekoľko častí. Tu je treba uviesť, že samotná príprava pyrolyzovaných 

surovín a vyčistenie pyrolýzneho zariadenia môže trvať spolu aj niekoľko dní. Pričom už počas pyro-

lýz dochádza k občasným výpadkom senzorov alebo problémom s obslužným programom, ktoré môžu 

viesť k strate časti alebo aj väčšiny údajov z daného dňa. Získanie dostatočného množstva dát je časo-

vo veľmi náročné. V prvej časti sa zameriavame na štartovanie pyrolýzneho procesu, počas ktorého sa 

spotrebuje značné množstvo energie na ohriatie celého systému do prevádzkovej teploty. Počas štarto-

vania sa mení charakter spalín (Obr. 33) a vzduchotechnických parametrov (Obr. 34), preto je možné 

začať samotné pyrolýzne meranie až po ukončení tejto etapy. Spektrum spalín z horenia propánu ob-

sahuje prevažne široké píky CO2 a rozostrené oblasti vodnej pary (Obr. 35). 

Z pôvodných pyrolýz na metáne sme zaradili iba niektoré IČ spektrá tuhých zvyškov, ktoré porovná-

vame so spektrami z pyrolýzy na propáne. Navyše sme zdôraznili pyrolýzu kávy (kávovník arabský). 

Dôvodom je predúprava kávových zŕn pražením pri teplotách okolo 200°C, pri ktorých už dochádza k 

degradácii uhľovodíkov. 

Pyrolýza na propáne začína s PET fľašami, ktoré sú častou zložkou komunálneho odpadu. Každý py-

rolýzny cyklus je jasne odlíšiteľný zvýšením emisií u skúmaných plynov (stred cyklu). Pyrolýzne tep-

loty sa pár minút po naložení nemenia, dochádza k ohrevu suroviny. Nasleduje výrazne zvýšenie rela-

tívnej vlhkosti a teploty, na ne reaguje rýchlosť prúdenia a prietok plynov poklesom. Zvyšovanie emi-

sií nastáva v čase tesne po maxime teploty, súčasne sa zvyšuje prietok a rýchlosť prúdenia plynov. 

Znižovanie emisií nastáva po vyčerpaní suroviny. V závislosti od hmotnosti navážky, periódy nakla-

dania, typu pyrolyzovanej suroviny a jej úpravy dokážeme ovplyvniť šírku a veľkosť emisií plynov. 

Pneumatiky predstavujú materiál zložený z rôznych materiálov a prímesi. Pyrolýzou je zložité získať u 

plynov výrazne odlíšené píky. Dôvodom je krátka doba nakladania a väčšia hmotnosť pyrolyzovanej 

suroviny, čím nedochádza k úplnému spyrolyzovaniu suroviny a splynutí emisií s cyklom nasledujú-

cim. 

Na riešenie problematiky nakladania s kyslými výliskami z výroby olejov sme mali k dispozícii olivo-

vý odpad. Tu sme vybrali časť pyrolýzy (Obr. 54 a Obr. 53), na ktorej vidíme, že napriek vysokej tep-

lote pri nakladaní suroviny počas prvých cyklov bol priebeh teplôt, vlhkosti a iných parametrov rela-

tívne rovnomerný. To si vysvetľujeme endotermickým priebehom pyrolýzy, pri ktorom dochádza k 

spotrebe energie na sušenie a procesy krakovania (degradácie) biomasy. Po dosiahnutí určitej zlomo-

vej teploty sa pyrolýza preklopí na silne exotermický proces sprevádzaný autooxidáciou pyrolýznych 

plynov. 

Zástupcom rýchlorastúcich drevín bola paulovnia plstnatá s pekne vykreslenými píkmi. 

Jediný zástupca ihličnatých stromov bol smrek obyčajný, ktorý je zároveň najčastejšie používaným 

stavebným materiálom. Počas pyrolýzy sme spozorovali oneskorenie produkcie CO2 za CO, ktoré bolo 

spôsobené autooxidačnými procesmi a čiastočným horením biomasy prečnievajúcej z pyrolýznej ná-

doby. 

Medzi ovocné druhy sme zaradili relatívne rýchlo rastúci figovník obyčajný (produkuje latex) 

a marhuľu obyčajnú, ktorá je bežnou súčasťou našich záhrad. 
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Počas pyrolýz sme očakávali výraznejší podiel radikálov –OH z vody obsiahnutej v biomase, čo sa 

nám potvrdilo na IČ spektrách. Predpokladali sme aj zvýšenie emisie oxidov dusíka (NO) v oblasti 

1860 cm-1, ktoré sa prejavilo aj intenzívnymi maximami do 30-40 ppm. Ako sme mali možnosť vidieť, 

napriek veľmi podobnému chemickému zloženiu biomasy, sa každá pyrolýza správala jedinečne. 

Tuhý pyrolýzny zvyšok bol vždy na konci pyrolýzy aktivovaný vodnou parou, tým sme dokázali 

značne zvýšiť jeho pórovitosť (aktívy povrch) a súčasne zabránili jeho vznieteniu po vybratí z pyro-

lýzneho kotla [18]. Preto sa v spektrách vyskytujú pásy –OH a viazaný CO2. Drobným problémom je 

kontaminácia pyrolýzneho uhlíka kremičitým pieskom z pyrolýzneho lôžka. Ako vhodné riešenie sa 

zdá použitie hrubej liatinovej nádoby namiesto súčasnej tenkostennej. Pyrolýzny zvyšok má vysokú 

výhrevnosť (30 MJ.kg-1), čo ho predurčuje za vynikajúcu náhradu uhlia [35]. V spojení s menej kvalit-

nými palivami dokáže zlepšiť ich vlastnosti a zabezpečiť normou požadované limity na výhrevnosť [5; 

6]. V poslednej dobe sa objavujú výskumy zamerané na využitie pyrolýzneho uhlíka ako náhrady za 

grafitové elektródy v lítium-iónových batériách. Takýto uhlík môže mať dokonca vyššiu kapacitu ako 

grafit. Pri pyrolýze vznikajú aj sadze, ktoré je nutné dôkladne odfiltrovať. Môžu byť využité 

v gumárenskom priemysle, u polície (pri vizualizácii odtlačkov prstov) alebo na energetické účely. IČ 

spektrá tuhého zvyšku sú závislé od pyrolyzovanej suroviny a obsahujú iba nevýrazné píky =C=O, –

C=C-, – C-O-C-, – COO, ktoré sú minoritným zastúpením pôvodných pásov. 

Sadze majú naproti tuhému zvyšku oveľa zložitejšiu štruktúru s malým obsahom –OH radikálu a vý-

raznejšími funkčnými skupinami –COO-, =C-O-C-, –CH, –CH2, –CH3, –COOH a –C=C-. 

Pyrolýzna kvapalina obsahuje v našom prípade veľa vody. Žiadané látky je preto nutné získať doda-

točnou destiláciou. Okrem vody sú obsiahnuté vyššie uhľovodíky. Primárny decht je zastúpený menej 

alifatickými uhľovodíkmi, sekundárny decht obsahuje aromatické uhľovodíky a ich deriváty. Kvapali-

na z pyrolýzy prírodných surovín obsahuje skupiny -C≡C-, –C=C=C-, zlúčeniny s aromatickým jad-

rom a polynenasýtené mastné kyseliny. 

Pri odpadoch je situácia odlišná. Spektrum pneumatík je pomerne zložité, objavujú sa pásy –CH2, –

C=O, veľký počet ďalších pásov –COOH, benzénové jadro a rôzne skupiny amidov (I, II, III, IV a V). 

V prípade PET fliaš sa objavuje predovšetkým pás –C=O a ostatné pásy sú veľmi nízke.  

Pyrolýzne plyny prešli v pyrolýznej komore sekundárnym krakovaním a sú z časti zoxidované che-

micky viazaným kyslíkom z biomasy. Odchádzajúci energoplyn je následne zbavený kondenzovateľ-

ných látok a prečistený od poletavých čiastočiek. Momentálne sa nevyužíva, do budúcna sa uvažuje 

o pripojení na malú spaľovaciu turbínu alebo na experimenty typu Fischer-Tropschovej syntézy. Vo 

všetkých plynných spektrách sa vyskytovali pásy CO2, vodných pár a zvyškov uhľovodíkov –CHX. 

Prekvapením bol fakt, že v anaeróbnom prostredí pyrolýzy nevznikali oxidy typu NO, ale skôr N2O, 

čoho dôkazom je pás 925 cm-1 zodpovedajúci skupine –NNO. 

Na odhad výhrevnosti pyrolýznych plynov sme využili približný vzťah (41). Vypočítané hodnoty sú 

porovnateľné s teplom uvoľnením z pyrolýzy jedného kilogramu danej suroviny po odpočítaní spalín 

propánu. 

Spaľovanie biomasy predstavuje z dlhodobého hľadiska CO2 neutrálny proces, do atmosféry sa vypustí 

rovnaké množstvo uhlíka ako sa z neho odoberie počas rastu biomasy. Z krátkodobého hľadiska do-

chádza k nepomeru medzi vypúšťaním (minúty až hodiny) a záchytom (mesiace až roky) uhlíka z 
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atmosféry. Pyrolýza je z tohto uhlu pohľadu výhodnejšia. Emisie zo spaľovania pyrolýznych produk-

tov sa môžu rozložiť na dlhšie časové obdobie. Navyše tuhý zvyšok (20-30% z hmotnosti pôvodnej 

suroviny) je možné využiť na zúrodnenie pôdy, v ktorej vydrží aj niekoľko rokov. Pyrolýzu tak mô-

žeme považovať za vhodnú metódu znižovania, resp. záchytu uhlíka z atmosféry [16; 46; 47]. 

Pomocou sušenia dokážeme zvýšiť výhrevnosť biomasy o 2,5 MJ na každý usušený kilogram vody. 

Pyrolýzou zas získame produkty rôznej energetickej hodnoty, ktoré je možné z časti použiť na chod 

pyrolýzneho procesu, čím sa stáva energeticky sebestačným. Ako ďalšie inovatívne možnosti zvyšo-

vania výhrevnosti môžeme spomenúť: 1. využitie silného magnetického poľa počas pyrolýzy, ktoré by 

malo mať vplyv na strednú voľnú dráhu molekúl a frekvenciu zrážok, čím sa ovplyvní aj tvorba pyro-

lýznych produktov a ich výhrevnosť. 2. genetická modifikácia rastlín. 3. zvyšovanie výhrevnosti dreva 

stromov už počas ich rastu naočkovaním podpornej látky, ktorá spôsobuje nárast produkcie látok 

s vyššou výhrevnosťou. 

Zhodnotením predošlých poznatkov s nutnosťou náhrady fosílnych palív a znižovania odpadov pred-

pokladáme vytvorenie plnohodnotných alternatívnych palív typu peliet, brikiet a iných, ktoré v sebe 

budú kombinovať pyrolýzne produkty s biomasou a odpadmi. 

Pri výrobe peliet odporúčame kombinovať materiály tak, aby obsahovali materiál zvyšujúci výhrev-

nosť, materiál vyrovnávajúci vlhkosť a obsahovali dostatok spojiva. Priamo použiteľné materiály sú 

napríklad papier, kôra, drevo, seno, slama, listy a iné. Materiály vyžadujúce pyrolýzu sú hlavne ne-

bezpečné typy organických odpadov (biologicky kontaminované, s kyslím pH,...), ekologické záťaže 

(kaly,...), odpady z páleníc, komunálny odpad (plasty),... Materiály s vyššou vlhkosťou možno usušiť, 

resp. pridať v prípade potreby vyššej vlhkosti. Tu môžeme zaradiť pyrolýznu kvapalinu, odpad 

z lisovania olejov, riasy, čerstvé zvyšky rastlín a ďalšie. Ako spojivo je výhodné pridávať kôru a šišky 

ihličnatých stromov ako zdroj lignínu. 

Využitím pyrolýznych produktov odhadujeme zvýšenie výhrevnosti peliet výrazne nad 20 MJ.kg-1. 

Predpokladané vyššie výhrevnosti umožnia spaľovať menšie množstvo paliva pri rovnakom zisku 

tepla, čo sa prejaví aj na nižších nákladoch na vykurovanie. Zároveň sa výrobou v lokálnych pod-

mienkach a z lokálnych zdrojov zvyšuje energetická sebestačnosť štátu a nezávislosť od dodávok 

z druhých krajín. S tým je spojené intenzívnejšie využívanie pôdy a zvýšenie zamestnanosti v regió-

noch.  

Teplo z pyrolýzy alebo spaľovania, z tepelného čerpadla a z vákuových slnečných kolektorov usklad-

ňujeme v našom laboratóriu v niekoľkých parafínových uskladňovačoch. Tie využívajú aj teplo fázo-

vej premeny parafínu z tuhej fázy na kvapalnú. Nízku tepelnú vodivosť parafínu sme dokázali zvýšiť 

použitím vhodných aditív. Množstvo uskladneného tepla sa pohybuje na úrovni 500 MJ. Čas potrebný 

na ich nabitie počas rôznych pyrolýz sa pohybuje v priemere od 19 hodín pri 1. veľkom uskladňovači 

(kapacita 206,5 MJ) po 56 hodín u 2. malého uskladňovača (kapacita 54,1 MJ) (Tab. 25). Rýchlosť 

nabitia je podmienená veľkosťou styčnej plochy, rýchlosťou prúdenia teplonosnej kvapaliny a teploty 

plynov. Samozrejme v závislosti od izolácie rozvodov teplej vody a samotných uskladňovačov sa čas 

potrebný na nabitie môže predĺžiť. Vybíjanie sa deje prirodzene uvoľňovaním tepla do laboratória. 

V prípade nutnosti vybitia uskladňovača (pred pyrolýzou) sa ponecháva zapnuté obehového čerpadlo 

vody vo výmenníkoch, pričom sa ako prvý vybíja malý uskladňovač v priemere do 15 hodín a veľký 

uskladňovač do 75 hodín.  
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Záver 

Dizertačná práca je zameraná na využitie alternatívnych obnoviteľných zdrojov energie ako plnohod-

notnej náhrady za tradičné neobnoviteľné. Otázky environmentálneho charakteru nie je možné riešiť 

oddelene jednu od druhej, preto aj počas riešenia tejto práce došlo k synergii viacerých tém ako sú 

environmentálne problémy (riešenie problematiky nakladania s komunálnym a nebezpečným odpa-

dom, znižovanie emisií, záchyt CO2 z atmosféry,..), energetika (energetické zhodnotenie surovín, zvý-

šenie kvality nízkovýhrevných palív, úspora energií, uskladnenie tepla,..) a národné hospodárstvo (lo-

kálne zdroje, zamestnanosť, sebestačnosť, udržateľnosť,..).  

Biomasa a odpady sú rozšírenými, diverzifikovanými a dostupnými zdrojmi energie. Nie vždy sú však 

v stave bezprostrednej využiteľnosti na energetické účely, čo je spôsobené vyšším obsahom vody. 

Každý kilogram vody odoberie počas termických procesov až 2,5 MJ tepla, čím sa znižuje účinnosť a 

zvyšujú náklady. Jedným z riešení je sušenie vstupnej suroviny, ktoré môže prebiehať prirodzene ale-

bo umelo. Prirodzené sušenie je najjednoduchší a najlacnejší spôsob znižovania objemu a zvyšovania 

výhrevnosti palív. V závislosti na predúprave sušenej látky (veľkosti frakcie), môže trvať od niekoľ-

kých dní po mesiace. Výsledkom je strata tretiny až polovice z pôvodnej hmotnosti. Takto usušená 

biomasa ešte stále obsahuje kapilárne a chemicky viazanú vodu, čo môže byť opätovne problém pre 

niektoré procesy. 

Umelým sušením dokážeme odstrániť ďalšiu prebytočnú vodu. Čím vyššiu teplotu sušenia použijeme, 

tým dosiahneme väčšiu stratu hmotnosti a tým rýchlejšie ju usušíme. Pri teplotách okolo 150°C a viac 

(v závislosti na type suroviny) už ale nedochádza iba k strate vody, ale aj k nárastu emisií prchavých 

látok z termickej degradácie. Nastáva proces tzv. praženia, pri ktorom dochádza k výrazným zmenám 

v biomase (hnednutie), termoplasty menia farbu a mäknú. Priebeh praženia je ale ešte stále podobný 

sušeniu. Pri teplotách nad 250°C už začína proces pyrolýzy a priebeh sa výrazne mení. Ďalším fakto-

rom je dĺžka sušenia, čím dlhšie biomasu sušíme, tým dosiahneme vyššiu stratu hmotnosti. V našom 

prípade stratila biomasa väčšinu hmotnosti v priebehu pol hodiny, ďalší pokles už s časom nepresiahol 

pár percent a ani opakovaným sušením sa to nezmenilo. Z ekonomického a technologického hľadiska 

je niekedy výhodnejšie biomasu predupraviť, sušiť ju kratšie pri nižších teplotách, alebo na vyššiu 

vlhkosť ako je maximálne možné dosiahnuť. 

Ďalej nás zaujalo správanie sa biomasy počas rôznych kombinácií sušenia pri koncovej teplote 150°C. 

Najlepšie výsledky sušenia 17,5% úbytok hmotnosti sme dosiahli pri etapovom sušení, t.j. sušenie 

najskôr pri 50°C, potom pri 100°C a nakoniec pri 150°C. „Klasické“ sušenie z laboratórnej teploty na 

teplotu 150°C dosiahlo priemerý úbytok hmotnosti len 11,7%. Iné kombinácie sušenia sa pohybovali 

v hodnotách blízkych klasickému sušeniu, t.j. pri sušení z okolitej teploty na 50°C a potom 150°C bol 

úbytok hmotnosti 13,1% a pri sušení z okolitej teploty na 100°C a potom 150°C 10,0%. Na naše pre-

kvapenie sme pri rôznych formách sušenia dosiahli rozdiel v úbytku hmotnosti až 7,5%, čo môže byť 

užitočné pri rozhodovaní sa o spôsobe nakladania so vstupnou surovinou.  

Porovnaním meraní digitálnym vlhkomerom s presnosťou 1% s rozdielom hmotností pred a po sušení 

pri teplote 150°C trvajúcom 3 hodiny sme dosiahli zhodu s presnosťou 0,5-1% podľa typu biomasy. 

Túto metódu sme následne využívali na stanovenie vlhkosti u jemnozrnných materiálov. 
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Po skončení umelého sušenia začína biomasa opätovne naberať vzdušnú vlhkosť s najväčším nárastom 

hmotnosti v priebehu prvých 24 hodín a postupne sa jej hmotnosť približuje k hmotnosti voľne sušenej 

biomasy. Nárast hmotnosti je závislý od teploty sušenia, pričom maximum 5-6% sa objavuje pri teplo-

te 100°C, pri teplotách pod a nad 100°C je nárast hmotnosti menší. Z toho vyplýva, že ak nezamedzí-

me prístupu vzduchu, musíme biomasu spracovať v čo najkratšom čase. Dlhodobé uskladnenie bioma-

sy už nie je ovplyvnené iba vzdušnou vlhkosťou ale aj degradačnými procesmi. 

Za najuniverzálnejší spôsob zhodnotenia biomasy a odpadov, riešenie nakladania s kontaminovanými 

materiálmi a s rôznymi environmentálnymi záťažami (gudróny,...) považujeme proces pyrolýzy a jej 

rôzne modifikácie. V takomto procese vzniká teplo (energetické zhodnotenie) ako aj pyrolýzne pro-

dukty (materiálové zhodnotenie), ktoré možno použiť priamo ako palivá alebo po úprave ako prímesi 

do palív.  

Na popis procesu a produktov pyrolýzy z pohľadu ich fyzikálnych a chemických vlastností sme 

v priebehu riešenia dizertačnej práce doplnili existujúci stav meracích prístrojov o senzory vlhkosti, 

rosného bodu, rýchlosti prúdenia, prietoku, tlaku a teploty. Zároveň sme vyriešili opravu infračervené-

ho spektrometra, plynového chromatografu a zmenu štartovacieho plynu z metánu na propán. 

Proces pyrolýzy začíname popisom štartovania, pri ktorom sa spotrebuje značné množstvo energie na 

ohriatie celého systému. Charakterizujeme vznik spalín z propánu a zmenu fyzikálnych parametrov 

pyrolýzneho systému a pretekajúcej vzdušniny. 

Z pôvodných pyrolýz na metáne sme zdôraznili pyrolýzu kávy. Dôvodom je predúprava kávových zŕn 

pražením pri teplotách okolo 200°C, pri ktorých už dochádza k degradácii uhľovodíkov. 

Z meraní na propáne sú popísané pyrolýzy PET fliaš, pneumatík, olivového odpadu, paulovnie plstna-

tej, smreka obyčajného, figovníka obyčajného a marhule obyčajnej. U všetkých pyrolýz sú z pohľadu 

teplôt a ďalších fyzikálnych parametrov jasne odlíšiteľné jednotlivé pyrolýzne cykly. Z pohľadu emisií 

základných zložiek pyrolýznych plynov je fragmentácia na etapy (medzi nakladaniami suroviny) me-

nej zreteľná. 

Pyrolýzne teploty sa pár minút po naložení nemenia, dochádza k ohrevu suroviny. Nasleduje výrazne 

zvýšenie relatívnej vlhkosti a teploty, na čo reaguje rýchlosť prúdenia a prietok plynov poklesom. 

Zvyšovanie emisií nastáva v čase tesne po maxime teploty, súčasne sa zvyšuje prietok a rýchlosť prú-

denia plynov. Znižovanie emisií nastáva po vyčerpaní suroviny. V závislosti od hmotnosti naváž-

ky, periódy nakladania, typu pyrolyzovanej suroviny a jej úpravy dokážeme ovplyvniť šírku 

a absolútnu veľkosť emisií plynov. Napríklad počas pyrolýzy pneumatík dochádzalo v dôsledku vyššej 

hmotnosti suroviny a kratšiemu času medzi jednotlivými nakladaniami k splynutiu maxím a miním 

emisií medzi cyklami. Pri pyrolýze olivového odpadu sme zobrazili rozdiel medzi endotermickým 

a exotermickým priebehom pyrolýzy, ktorý nastáva dosiahnutím určitej zlomovej teploty. Pri pyrolýze 

smreku obyčajného sme spozorovali oneskorenie produkcie CO2 po CO, ktoré bolo spôsobené autoo-

xidačnými procesmi a čiastočným horením biomasy prečnievajúcej z pyrolýznej nádoby. Napriek 

veľmi podobnému chemickému zloženiu biomasy, sa pyrolýza každej suroviny správala jedinečne.  

Pyrolýzne plyny prešli v pyrolýznej komore sekundárnym krakovaním a sú z časti zoxidované che-

micky viazaným kyslíkom z biomasy. V IČ spektrách prevládajú pásy CO2, vodnej pary a zvyšky po 

uhľovodíkoch –CHX. Počas pyrolýz biomasy sme predpokladali, že nastane zvýšenie emisií oxidov 
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dusíka typu NO, avšak vzhľadom na nedostatok kyslíka vznikalo N2O. Tvorba ostatných typov oxidov 

dusíka bola úplne (biomasa) alebo čiastočne (pri odpadoch typu plastov) potlačená, čo sa nám podarilo 

spektroskopicky dokázať. Čo do výhrevnosti bol pyrolýzny plyn nízkej výhrevnosti do 8 MJ.kg-1. Do 

budúcnosti uvažujeme o niekoľkých možnostiach využitia pyrolýznych plynov, a to buď v malej spa-

ľovacej turbíne, v palivovom článku typu tavený karbonát alebo na experimenty typu Fischer-

Tropschovej syntézy. 

Získané množstvá pyrolýznej kvapaliny obsahujú značný podiel vody z horenia propánu 

a pyrolyzovanej suroviny. Okrem toho sú v nej obsiahnuté vyššie uhľovodíky, menej primárneho 

dechtu (alifatické uhľovodíky) a sekundárny decht (aromatické uhľovodíky a ich deriváty). Kvapalina 

z pyrolýzy prírodných surovín obsahuje skupiny -C≡C-, –C=C=C-, zlúčeniny s aromatickým jadrom a 

polynenasýtené mastné kyseliny. Pri odpadoch je situácia odlišná. Pri PET fľašiach sa objavuje predo-

všetkým pás –C=O a ostatné pásy sú veľmi nízke. Spektrum pneumatík je pomerne zložité, objavujú 

sa pásy –CH2, –C=O, –COOH, benzénové jadro a rôzne skupiny amidov. 

IČ spektrá tuhého zvyšku sú závislé od pyrolyzovanej suroviny a obsahujú iba nevýrazné píky =C=O, 

–C=C-, – C-O-C-, – COO, ktoré sú minoritným zastúpením pôvodných pásov. Sadze majú naproti 

tuhému zvyšku oveľa zložitejšiu štruktúru s malým obsahom –OH radikálu a výraznejšími funkčnými 

skupinami –COO-, =C-O-C-, –CH, –CH2, –CH3, –COOH a –C=C-. Tuhý pyrolýzny zvyšok má vyso-

kú výhrevnosť (30 MJ.kg-1), čo ho predurčuje za vynikajúcu náhradu uhlia. V spojení s menej kvalit-

nými palivami dokáže zlepšiť ich vlastnosti a zabezpečiť normou požadované limity na výhrevnosť. 

Aplikáciou tuhého zvyšku do pôdy dochádza k zvýšeniu jej úrodnosti. Takto uskladnenému uhlíku 

trvá mesiace až roky, kým sa opätovne dostane do ovzdušia. Pyrolýza preto predstavuje jeden zo spô-

sobov znižovanie koncentrácii uhlíka z atmosféry a vedie k znižovaniu skleníkového efektu. 

Z pôvodnej biomasy ostáva v tuhom pyrolýznom zvyšku tretina až polovica z celkového uhlíka (CO2 

negatívny proces).  

Zhodnotením predošlých poznatkov predpokladáme vytvorenie plnohodnotných alternatívnych palív 

typu kompozitných peliet, brikiet a iných typov, ktoré v sebe budú kombinovať pyrolýzne produkty s 

biomasou a odpadmi. Pri výrobe peliet odporúčame kombinovať materiály tak, aby obsahovali mate-

riál zvyšujúci výhrevnosť, materiál vyrovnávajúci vlhkosť a obsahovali dostatok spojiva (lignínu). 

Využitím pyrolýznych produktov odhadujeme zvýšenie výhrevnosti peliet výrazne nad 20 MJ.kg-1. 

Predpokladané vyššie výhrevnosti umožnia spaľovať menšie množstvo paliva pri rovnakom zisku 

tepla, čo sa prejaví aj na nižších nákladoch na vykurovanie. Zároveň sa výrobou v lokálnych pod-

mienkach a z lokálnych zdrojov zvyšuje energetická sebestačnosť štátu a nezávislosť od dodávok fo-

sílnych palív z druhých krajín. S tým je spojené intenzívnejšie využívanie pôdy a zvýšenie zamestna-

nosti v regiónoch.  

Počas pyrolýzy, spaľovania alebo pri iných činnostiach človeka vzniká teplo. Média s vysokou teplo-

tou sú využívané v parných turbínach na výrobu elektrickej energie. Nízkoteplotné médiá (pod 100°C) 

sa takmer nevyužívajú a unikajú nevyužité do okolia. V čase vyššej spotreby tepla zas nemusia byť 

dostupné v dostatočnom množstve. Takto vzniknutý rozdiel medzi energiou stratenou z nevyužitého 

odpadného tepla a energiou, ktorú je nutné dodať v čase vyššieho dopytu, otvára priestor pre technoló-

gie uskladňovania tepla. V našom laboratóriu využívame na uskladnenie tepla parafínové uskladňova-

če, ktoré využívajú okrem citeľného tepla aj teplo fázovej premeny parafínu z tuhej fázy na kvapalnú. 
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Nízku tepelnú vodivosť parafínu sme dokázali zvýšiť použitím vhodných aditív a špeciálnym spraco-

vaním. Súčasne používané uskladňovače využívajú teplo z pyrolýzy, slnečných kolektorov a tepelného 

čerpadla. Množstvo uskladniteľného tepla sa pohybuje na úrovni 500 MJ. Uskladňovanie tepla pova-

žujeme za spôsob maximálneho využitia energetického potenciálu biomasy a odpadov. 

Čas potrebný na ich nabitie počas rôznych pyrolýz sa pohybuje v priemere od 19 hodín pri 1. veľkom 

uskladňovači (kapacita 206,5 MJ) po 56 hodín u 2. malého uskladňovača (kapacita 54,1 MJ). Vybíja-

nie sa deje prirodzene uvoľňovaním tepla do laboratória. V prípade nutnosti vybitia uskladňovača sa 

ponecháva zapnuté obehového čerpadlo vody vo výmenníkoch, pričom sa ako prvý vybíja malý 

uskladňovač v priemere do 15 hodín a veľký uskladňovač do 75 hodín.  
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