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ABSTRAKT 
 

    

Využití biomasy je jednou z možností, jak snížit emise skleníkových plynů z fosilních paliv 

při výrobě železa a oceli. Biomasa může být použita k nahrazení části redukovadel na fosilní 

bázi ve vysoké peci, aniž by se snížila kvalita konečného produktu. Výhodou biomasy ve 

srovnání s palivy na fosilní bázi je to, že je obnovitelným zdrojem energie, a tak může být 

považován oxid uhličitý v rámci stanovených hranic systému za neutrální.  Využití dřevěné 

uhlí jako náhrada fosilních paliv, je jednou z možných technologií pro snižování emisí CO2 v 

ocelářském průmyslu. 

Proces výroby železa z procesů výroby a práce, vysoké pece, stejně jako aglomerační a 

koksovny, je zodpovědný za hlavní část emisí oxidu uhličitého. Proto jsou nízkouhlíkové 

technologie, které snižují emise CO2 z procesu výroby železa jednou z možností na zmírnění 

globálního oteplování. 

 

Klíčová slova: biomasa, dřevěné uhlí, vysoká pec, emise CO2 

 

ABSTRACT 

 

Biomass use has been identified as one of the possibilities to mitigate fossil greenhouse gas 

emissions in iron and steelmaking. Biomass can be used to replace part of the fossil-based 

reducing agents in blast furnace without compromising the quality of the final product. The 

advantage of biomass compared to fossil-based fuels is that it is renewable energy source and 

can thus be considered carbon dioxide neutral within specified system boundaries. Charcoal 

use instead of fossil fuel is one of the possible technologies for mitigation of CO2 emission in 

the steel industry.   

The ironmaking process of an integrated steel works, the blast furnace as well as sinter and 

coking plants, is responsible for the main part of the carbon dioxide emission. Therefore, a 

low-carbon technology for CO2 emissions reduction from the ironmaking process is a 

pressing issue to mitigate global warming. 

 

Keywodrds: biomass, charcoal, blast, CO2 emissions 
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1 ÚVOD 

Budoucnost výroby surového železa ve vysokopecních agregátech je podmíněna 

dalším zvyšováním jejich produktivity, snižováním měrné spotřeby koksu a paliv, 

zvyšováním kvality produkce a minimalizací ekologicky škodlivého působení na životní 

prostředí. 

Ze světové výroby surového železa připadá více než 98 % na surové železo vyrobené ve 

vysokých pecích. Zásluhu na tom má především samotná podstata vysokopecního pochodu, 

který se vyznačuje nejen svým velkovýrobním charakterem, nýbrž i téměř úplným využitím 

železa obsaženého ve vsázce a neobvykle vysokou produktivitou práce. 

Nevýhodou vysokopecního pochodu je poměrně nízký stupeň využití chemické energie 

paliva. Je to zapříčiněno tím, že redukce oxidů železa až na kov vyžaduje značný přebytek 

plynného redukovadla (CO, H2), který nevyužit odchází z pece. Poměrně nízký stupeň využité 

redukční schopnosti plynu vyplývá nejen z termodynamické neschůdnosti dosáhnout 

dokonalého využití, ale také z kinetických podmínek pochodu, zejména z nedokonalého styku 

redukčního plynu s reakčním povrchem surovin.  
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2 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ BIOMASY PRO METALURGII 

S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

2.1 Biomasa 

Zákon č. 165/2012 Sb., biomasu definuje takto: biomasou se rozumí biologicky 

rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků z provozování zemědělství a hospodaření v lesích 

a souvisejících průmyslových odvětví, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely 

a rovněž biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu. [1] 

2.2 Rozdělení biomasy 

Nejčastěji je biomasa rozdělována z hlediska původu biomasy (viz obr. 1). Biomasa 

živočišného původu je zoomasa, biomasu rostlinného původu rozdělujeme na dendromasu 

(dřevní biomasa), fytomasu (biomasa bylinného původu). Dále pak o záměrně pěstované 

(energetické) biomase, kdy jsou pěstovány rychle rostoucí dřeviny nebo rostliny bylinného 

charakteru a o odpadní biomase. Jedná se o zbytky ze zemědělské výroby (sláma, seno, 

odpady ze sadů a vinic), odpady vzniklé po údržbě travnatých ploch, odpady z lesního 

hospodářství a dřevařství – dendromasa a patří sem i odpady z živočišných výrob (kejda, 

hnůj, zbytky krmiv). [2, 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:  Rozdělení biomasy [3] 
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2.3 Vznik biomasy 

Biomasa při svém vzniku využívá fotosyntézy, biologického procesu přeměňujícího 

sluneční záření, vodu a vzdušný CO2 za vzniku potenciálního energetického zdroje. 

Každoroční nárůst potenciálu biomasy vysoce převyšuje nároky lidské společnosti, ovšem 

kryje pouze 10 – 20% potřeb. Biomasa byla využívána především v rozvojových zemích, 

v posledních letech hojně také ve Švýcarsku a v Rakousku. [2] 

2.4 Biomasa pro metalurgii 

V posledních letech kladen důraz na snížení emisí skleníkových plynů. [4] 

Celosvětová produkce CO2 z lidské činnosti v roce 2007 činila 29 Gt, do roku 2020 je 

očekáván její vzrůst až na 32 Gt. [5]  

K nezanedbatelným zdrojům emisí CO2 patří metalurgický průmysl, jež má za následek 

vypouštění 5% z celosvětové produkce skleníkových plynů, z čehož 70 % činí emise 

z průmyslu ocelářského. [6] Mezi lety 1950 až 2006 vzrostla výroba oceli z 200 Mt               

na 1270 Mt za rok a v roce 2012 činila světová výroba oceli 1548 Mt. [7] 

Byly zavedeny technologie vedoucí k zefektivnění výroby a šetření energie – např. 

využívání vysokotlakých turbín či metoda suchého chlazení koksu. Tyto nové postupy však 

vedou pouze ke krátkodobému řešení omezení škodlivých emisí a proto je v posledních snaha 

o nalezení dlouhodobého řešení pro výrazné snížení vypouštění CO2.  

Při výrobě železa je v různých formách využíván uhlík z fosilních paliv. Nahrazení 

tohoto uhlíku uhlíkem z tzv. obnovitelných zdrojů, např. uhlíkem obsaženým v biomase, 

nabízí největší potenciál pro snížení emisí skleníkových plynů.  

2.5 Světové projekty zabývající se využíváním biomasy v ocelářství 

V roce 2003 zahájila World Steel Association (Světová ocelářská asociace) iniciativu 

nazvanou „CO2 Breakthrough Program“, jež si klade za cíl nalezení průlomové technologie 

pro zpracování železa pomocí výzkumných a rozvojových programů. Za dobu existence 

tohoto projektu bylo nalezeno přes sto nových technologií (viz obr. 2). Převážná část těchto 

nových technologií se orientuje na využívání obnovitelných zdrojů, zejména biomasy.  
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Obr. 2:  Posouzení předpokládaných emisí CO2 při použití nových technologií – srovnání     

             s běžnou vysokou pecí [6] 

              

Mezi organizace financující projekty ke snížení emisí CO2 patří Evropské společenství 

a Evropský ocelářský průmysl, které spolupracují na projektu ULCOS (Ultra-Low CO2 

Steelmaking). [6] ULCOS sdružuje 48 evropských společností a organizací z 15 evropských 

zemí, která si klade za cíl snížení emisí CO2 z vysoké pece o 50 %.  Proces ULCOS-BF, díky 

možné recyklaci vysokopecního plynu (top-gas – TGR) zpět do vysoké pece po odstranění 

CO2 (který je poté skladován), tyto emise snižuje (viz obr. 3). [7] 
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Obr. 3:  Proces ULCOS-BF [7] 

 

Program ULCOS obsahuje 4 hlavní úkoly: 

 

 výrobu surového železa v bezdusíkové vysoké peci se sequestrací CO2 a recyklací CO 

 nový způsob tavné redukce s polokoksem a se sequestrací CO2  - pochod ISARNA 

 pokročilou přímou redukci železa s variantními redukčními plyny a se zvýšeným 

obsahem vodíku a se sequestrací CO2 a navazující elektrickou obloukovou pecí. 

 přímou elektrolýzu železných rud s následným tavením v EOP [8] 
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3 ROZBOR LITERÁRNÍCH CELOSVĚTOVÝCH POZNATKŮ 

Z OBLASTI VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY PRO METALURGII 

3.1 Využití fytomasy 

Rostlinná biomasa, tedy fytomasa, je schopna posloužit jakožto surovina pro prakticky 

veškeré druhy paliv a je tak schopna plně nahradit paliva fosilní. Při využití dřevní hmoty 

převládají pevná fytopaliva ve formě polen, dřevních štěpků (obr. 4), pilin (obr. 5), pelet (obr. 

6) či briket. [2]   

 

 

Obr. 4:  Dřevní štěpka [3]                                 Obr. 5:  Piliny [3]                                                
  

 

Tato dřevní hmota a dřevní odpad se stlačuje pod vysokým tlakem na briketovacích 

nebo peletovacích lisech do požadovaných tvarů a následně se vysouší, aby se vlhkost surovin 

pohybující se v rozmezí 20 - 50% snížila na 12 – 14%.  Obr. 7 ukazuje brikety nalisované ze 

separátu a biomasy, vzadu z leva doprava separát a dřevěné piliny 1:1, separát a dřevěné 

piliny 3:7, separát a seno 1:1, vpředu zleva čistý separát a separát s topolovou štěpkou 1:1. [3]  
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Obr. 6:  Dřevní piliny s kůrou [3]                 Obr. 7: Brikety lisované ze separátu a biomasy [3] 

 

 

Vhodnost plodin z hlediska energetiky je dána především dostatečně vysokým 

výnosem biomasy při co nejnižších nákladech na pěstování, sklizeň a následnou manipulaci. 

[9] Zdrojem pevných fytopaliv jsou převážně dřeviny, tedy rostliny s pevnou strukturou 

biomasy stromů, a také stébelniny. Fytomasa má ve srovnání s fosilními palivy nižší obsah 

síry, sodíky a popelovin, ovšem některé druhy mohou obsahovat vyšší množství těžkých 

kovů, síry či chloru – to se odvíjí především od znečištění prostředí místa původu. Při 

spalování fytomasy dochází k tzv. nulové bilanci CO2 – byl krátkodobě využit rostlinou 

v průběhu fotosyntézy k jejímu růstu a při spalování je navrácen zpět do atmosféry. Na rozdíl 

od spalování biomasy při spalování fosilních paliv je uvolňován uhlík nahromaděný 

v palivech po miliony let. [10] 

Pro optimalizaci využití je nutné znát základní vlastností rostlin – sledována je 

především objemová hmotnost, obsah vody, biologická struktura a struktura částic, 

výhřevnost, obsah popele a podíl těkavých látek, těžkých kovů a dalších. Nejdůležitější 

sledované parametry jsou uvedeny v tab. 1, chemické složení v tab. 2.  
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Tab. 1:  Srovnání spalných charakteristik jednotlivých plodin [9]  

 

Druh paliva 

Průměrná tepelná hodnota 

(při obvyklé vlhkosti           

15-20 %) v MJ/kg 

Obsah popelovin    

v hmot.  % 

Obsah prchavých 

látek v hmot.  % 

sláma 14 - 15  4 - 5 65 - 70 

obiloviny 15 - 16 4 - 5 65 - 70 

trávy a rákosy 14 - 15 4 - 5 65 - 70 

byliny 14 - 15 4 - 5 65 - 70 

olejniny 16 - 20 4 - 5 65 - 70 

dřevo (kůra) 15 - 17 0,5 - 2 60 - 70 

rašelina 13 - 14 1 - 3 40 - 70 

hnědé uhlí 12 - 20 3 - 18 40 - 60 

černé uhlí 28 - 32 3 - 17 8 - 35 

dřevěné uhlí 29 - 31 0,5 - 1  20 - 25 

koks 30 - 32 9 - 17 1 - 10 

topný olej 42 - 43 -  -  

řepkový metylester 36 - 38 - - 

 

Tab. 2:  Chemické srovnání fosilních paliv a pevných biopaliv [2]  

 

Palivo 

Prchavé 

látky    

(%) 

Obsah hlavních prvků (%) 
Popel 

(%) C O H A S Cl 

Dřevo jehličnan 75 43 37 6 0,1 0,02 0,1 0,5 - 1 

Kůra 76 52 39 5 0,4 0,05 0,1 3 - 10 

Sláma obilovin 80 47 38 5,6 0,4 0,1 0,1 5 

Sláma řepková 78 46 40 8 0,2 0,2 0,1 6 

Dřevní uhlí 23 71 11 3 0,1 - - 3 

Rašelina 70 47 32 5 0,8 0,3 2.3 5 - 15 

Hnědé uhlí 57 58 18 5 1,4 2 0,1 6 - 18 

Černé uhlí 26 73 5 4 1,4 1 - 2 - 8 

Koks 4 80 2 2 0,5 0,8 - 13 
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3.2 Zpracování biomasy 

Technicky nejjednodušším energetickým využitím biomasy je spalování, biomasa 

však může být i upravena karbonizací, pyrolýzou, zplyňováním, zkapalněním či metodou 

fermentativního rozkladu. [9] Pro oblast metalurgie je samozřejmě nejvýznamnější spalování 

biomasy – její využívání jako alternativy za fosilní paliva.  

Z hlediska původu fytomasu dělíme na záměrně pěstovanou a odpadovou. Do účelně 

pěstované se řadí rychle rostoucí dřeviny (v našich podmínkách hlavně topol, olše a vrba) a 

rostliny s vysokým obsahem cukru na výrobu alkoholu a bionafty (např. brambory a řepa 

olejná). Do biomasy odpadové řadíme dřevo a dřevní odpad z lesního hospodářství (kromě 

dřeva samotného i kůru, větvě či šišky), odpad z dřevozpracujícího průmyslu (odřezky, 

hobliny, piliny) a také rostlinné odpady z oblasti polního hospodářství a udržování krajiny 

(sláma, seno, zbytky z údržby sadů a vinic).  

Celkový roční přírůstek dřevní hmoty se odhaduje na 12,5 miliardy m
3
 – tvoří tak 1,3 

násobek celosvětové roční spotřeby uhlí. Průměrná roční spotřeba dřeva činí 3,4 miliard m
3
, 

z čehož je možno vyvodit vysoký potenciál využití dřevní hmoty. Nepopiratelnou výhodou 

dřeva je dlouhodobé uchování energetického obsahu při dobrém skladování. Hlavním zdrojem 

dřevní biomasy, tzv. dendromasy, je lesní hospodářství. Část vytěženého dřeva nevhodná 

k použití v dřevozpracujícím průmyslu může posloužit dalším účelům. Sám dřevozpracující 

průmysl je dalším zdrojem dendromasy díky produkci odpadů ve výrobním procesu. Jako 

poslední zdroj je možno brát dřevní hmotu rychle rostoucích dřevin vysazovaných na 

plochách nevhodných k hospodářským účelům. Tento typ dřevin má oproti typickým lesním 

dřevinám výhodu podstatně kratší doby mezi výsadbou a vytěžením (2 – 5 let). Zároveň jsou 

schopny na téže ploše jako lesní porosty vyprodukovat více biomasy. Efektivní je především 

jejich rychlý růst v prvních letech, výborná schopnost obrůstání a odolnost proti škůdcům. 

[11] 

3.3 Dřevěné uhlí 

Dřevěné uhlí (obr. 8) je všeobecně spojováno s velmi nízkými emisemi CO2. Díky 

chemické struktuře, která je velmi blízká fosilnímu uhlí a koksu, je dřevěné uhlí celosvětově 

nejvyužívanějším obnovitelným zdrojem uhlíku využívaným v mnoha odvětvích. [12] 

Řadí se mezi obnovitelná pevná paliva – za obnovitelné je považováno především 

proto, že cyklus uhlíku přes dřevní hmotu je velmi krátký (5 – 10 let) – v porovnání 

s fosilními palivy, kde je doba potřebná k obnově v průměru 100 milionů let. [13] 



10 

 

 

MAIXNEROVÁ, E. Biomasa jako zdroj uhlíku pro metalurgii. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013 

 

   

 

Obr. 8:  Dřevěné uhlí [3] 

 

V tabulce 3 jsou srovnány parametry koksu, vyrobeného z dřevěného uhlí a koksu 

vyrobeného z uhlí černého. Koks z dřevěného uhlí má výrazně vyšší množství prchavé 

hořlaviny než běžný koks, obsah síry má ovšem vyšší. [14] 

 

Tab. 3:   Charakteristické vlastnosti dřevěného uhlí a koksu [16] 

 

Složka Jednotka   
Dřevěné 

uhlí 
Koks 

Pevný uhlík hm. %  65 - 80 88 

Prchavá hořlavina %  20 - 35 1 

Popel %  2 - 5 10 - 12 

Síra %  0,03 - 0,10 0,45 - 0,70 

Složení popela       

SiO2 %  5 - 10 50 - 55 

CaO %  37 - 56 4 - 5 

MgO %  5.VII 4 - 5 

Al2O3 %  2 - 12 25 - 30 

Fe2O3 %  6 - 13 5 - 7 

P2O5 %  8 - 12 0,4 - 0,8 

K2O %  15 - 25 2 - 4 

Na2O %  2 - 3  1 - 3 

Pevnost v tlaku kg/cm
2
  10 - 80 130 - 160 

Velikost mm 9 -100 25 - 75 

Hustota kg/m
3
 180 - 350  550 

Reaktivita - vyšší nižší 
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3.3.1 Výroba 

Výroba dřevěného uhlí je nejstarší a dodnes nejpoužívanější metodou zušlechťování 

dřeva. Dřevěné uhlí je získáváno karbonizací dřeva za vysoké teploty bez přístupu vzduchu. 

Během procesu se dřevo zbaví těkavých látek, čímž se získá poměrně lehké čisté palivo 

složené ze 70 – 90 % z uhlíku. [13, 15] 

Samotný proces karbonizace lze rozdělit do čtyř fází. První z nich je sušení a vaporizace 

vody absorbované buněčnými stěnami za teploty 100 – 200°C. Následuje endotermická fáze, 

tzv. pre-karbonizace při teplotě 180 (200) – 250 (300)°C. Následně dochází k samotné 

karbonizaci při teplotě 250 – 300°C, při které se uvolňují pyrolignové kyseliny. V závěrečné 

fázi dochází k produkci dřevěného uhlí a teplota se při ní pohybuje okolo 300°C. [15] Pro 

výrobu dřevěného uhlí je nejpodstatnější konečná teplota, tzv. karbonizační teplota. Čím je 

teplota vyšší, tím je vyšší tvrdost výsledného produktu. Po dokončení procesu je nutné čerstvě 

vypálené uhlí ponechat na vzduchu po dobu 3 - 4 dnů pro předcházení nebezpečí 

samovznícení. [10] 

Finální struktura a složení závisí na typu původního dřeva a na podmínkách procesu 

karbonizace. Ze tří nejvýznamnějších složek dřeva, tedy celulózy, hemicelulózy a ligninu, je 

pro dřevěné uhlí nejpodstatnější lignin - z důvodu jeho nízké degradovatelnosti teplem během 

karbonizace. [13] 

Výsledná drobivost uhlí se odvíjí od použitého druhu dřeviny. Nejvíce drobivé uhlí 

pochází ze dřeva javoru, břízy, olše, topolu či lípy a uhlí nejméně drobivé bývá vyrobeno 

z jehličnanů.  

Technologie výroby jsou různé – od základních procesů, jejichž jediným výsledkem je 

vznik dřevěného uhlí, až ke komplexním technologiím a procedurám, vytvářejícím vedlejší 

produkty jako jsou biooleje, elektřina či teplo. [15] 

Hodnocení životního cyklu dřevěného uhlí, tedy tzv. Life Cycle Assessment je jednou 

z významných metod vyvinutých v uplynulých letech sloužících k posouzení dopadu výroby 

dřevěného uhlí na životní prostředí. Obecně je tato metoda životního cyklu – zkráceně LCA 

využívána pro posuzování environmentálních aspektů a potenciálních dopadů spojených se 

všemi stádii životnosti produktu (tj. od těžby surovin, přes zpracování materiálu, výrobu, 

dopravu, skladování, používání, údržbu, opravy až k likvidaci nebo recyklaci) a zároveň se 

stala základem pro mezinárodní normy ISO 14000. [14] LCA sleduje a studuje stádia 

životního cyklu uhlí od získávání zdrojů k produkci čistých kovů a materiálů. Tato metoda 

předpokládá, že by množství elektřiny, jakožto vedlejšího produktu výroby dřevěného uhlí, 
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mělo být schopno nahradit produkci z původních zdrojů – tedy černého uhlí. [15] Jak uvádí 

autoři Buchart-Korol a kol. [14], kteří metodou LCA posuzovali vliv emisí CO2 na životní 

prostředí při výrobě železa a oceli za použití softwaru SimaPro 7, největší vliv na emise 

skleníkových plynů v technologickém procesu má především koks při výrobě surového železa 

(viz obr. 9, 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9:  Hlavní aspekty emisí skleníkových plynů při výrobě železa. [14] 

  

Graficky i barevně je zde šířkou šipek znázorněn jak negativní dopad na životní 

prostředí (červené šipky), tak i „přínos“ pro životní prostředí (zelená šipka).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10:  Komplexní posouzení emisí skleníkových plynů v rámci integrované ocelárny [14] 
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V tabulce 4 jsou pak uvedeny hodnoty hlavních vstupů v rámci vysoké pece, které 

mají největší podíl na globálním oteplování. 

 

Tab. 4:   Vliv různých surovin na globální oteplování (na 1t  vyrobené tekuté oceli) [14] 
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kg CO2 - Eq 2294,46 502,68 424 89,62 49,32 28,67 20,6 4,95 0,83 0,62 

 

3.3.2 Produkce 

Prvenství v produkci i spotřebě dřevěného uhlí udržuje po mnoho let Brazílie. 

Samotná produkce biomasy má v Brazílii dlouhou tradici – především díky množství vhodné 

a dostupné půdy, klimatickým podmínkám, levné pracovní síle a využívaným technologiím. 

Mini-vysoké pece v Brazílii na dřevěné uhlí eliminují průměrně 1790 kg CO2 na tunu 

surového železa. Pokud je dřevěné uhlí produkováno růstem na eukalyptových plantážích, ty 

absorbují v průběhu růstu 3643 t CO2, bude na výrobu železa potřeba 620 – 800 kg dřevěného 

uhlí (včetně jeho injektáže) na tunu vyrobeného surového železa.  Např. v roce 2004 pokryla 

biomasa téměř 30% celkové zásoby energie - z toho 13,9% bylo zajištěno jen dřevem a 

dřevěným uhlím. Největší podíl na vzniku biomasy mají právě vysoce produktivní plantáže 

eukalyptu. V roce 2003 vyprodukovala Brazílie celkem 7,3 Mt dřevěného uhlí, pro spotřebu 

v ocelářském průmyslu bylo využito 85% z výše zmíněného množství. [16] 

Produkce dřevěného uhlí v Brazílii má ovšem i negativní dopady. Převážně v 80. 

letech byla na výrobu dřevěného uhlí používána nikoli biomasa z plantáží, ale dřevo 

z původních tropických pralesů. Deforestace, probíhající především v okolí oceláren, vedla 

k regulaci ochrany pralesů. Ve výsledku již v roce 1997 pocházelo 87% dřevěného uhlí 

používaného ocelářským průmyslem ze specializovaných plantáží, do roku 1999 to bylo již 

97%. Dnes, z hlediska celkového využívání dřevěného uhlí, pochází 74% z účelově 

pěstovaných rostlin. [16] 

Druhé místo za Brazílií v produkci dřevěného uhlí zaujímá Nigérie, dále následují 

Etiopie a Demokratická republika Kongo. Produkce dřevěného uhlí v České Republice pro 



14 

 

 

MAIXNEROVÁ, E. Biomasa jako zdroj uhlíku pro metalurgii. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013 

 

rok 2011 činila 6 400t – pro srovnání v Brazílii bylo za tentýž rok vyprodukováno 6 843 000t. 

[17] 

3.3.3 Využití 

Využívání dřevěného uhlí v metalurgii je výhodné nejen z hlediska 

environmentálního, ale i ekonomického. Ačkoli cena samotného dřevěného uhlí převyšuje 

cenu fosilních paliv a tím zvyšuje cenu produkce železa a oceli, při započítání všech daní a 

poplatků za vypouštění škodlivých emisí jsou oba zdroje finančně srovnatelné. [15] 

V ocelářství je možné využít dřevěné uhlí především pro nauhličování, tedy obohacení 

kvalitní oceli uhlíkem. [3, 5]  

 

3.4 Sláma 

Sláma se řadí mezi odpadní biomasu z rostlinné výroby v rámci polního hospodářství. 

O biomasu z tohoto odvětví roste v posledních letech zájem, stejně jako o pěstování vysoce 

energetických rostlin, které jsou schopny nahradit konvenční paliva. Polní biomasa se dělí do 

tří skupin – na biomasu spalitelnou, biomasu vhodnou na výrobu bioplynu a biomasu 

vhodnou na výrobu kapalných biopaliv. Sláma se řadí společně s dřevěným odpadem z vinic a 

sadů do skupiny vhodné ke spalování. [11] 

Podle druhu rostliny ji dělíme na nejčastěji kukuřičnou, slunečnicovou, řepkovou a 

obilnou a její struktura a charakteristika, stejně jako v případě dřevěného uhlí, závisí na druhu 

původní rostliny. Především díky úbytku množství chovaných hospodářských zvířat dochází 

v posledních letech k uvolňování hospodářské půdy a především k uvolňování části úrody pro 

nepotravinářské využití. Jedná se zejména o slámu tzv. přebytečnou – předně slámu obilnin a 

olejnin, která bývala dříve zaorávána či ponechána v polních stozích. Z hlediska zemědělství 

lze bez snížení úrodnosti půdy využít veškerou slámu zbylou z pěstování olejnin a 25 – 50% 

slámy obilné. Podstatným faktem je, že i po sklizení 4t slámy pro další využití zůstane na 

daném pozemku zhruba stejné množství slámy obsažené v kořenovém systému a strništi, 

tudíž nedojde ke snížení obsahu potřebného humusu. [2] 

Stejně jako v případě dřevěného uhlí, i u slámy je potřeba brát v úvahu obsah vody. 

V procesu růstu, dozrávání a následného odumírání zbytků rostlin dochází ke ztrátě obsahu 

vody na cca 20%. Studie ukazují, že zralé rostliny ponechané za příznivého počasí na řádku, 

mohou ztratit dalších až 5%. Takový obsah vody je již vyhovující pro sklizeň i možné 

následné zapracování do briket. Sláma nejvhodněji použitelná jako palivo je však taková, 
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která byla vymoklá a následně usušená – díky vymoknutí dochází ke snížení obsahu 

rozpustných organických sloučenin a popele a zvýšení výhřevnosti. [18] 

Sledován je i obsah elementárních částic. Na rozdíl od dřeva, kde je hlavní součástí 

uhlík s přídavkem popelovin, u slámy je složení více rozmanité. Sledován je především obsah 

vápníku, fosforu, křemíku a draslíku. Největším problémem je obsah chloru, který se do 

rostlin dostává prostřednictvím hnojiv. Jeho nejvýznamnějším zdrojem je kejda, mezi další 

zdroje patří průmyslová hnojiva a ochranné prostředky. Vysoké množství chloru může při 

následném využití ke spalování způsobovat korozi. Všech výše zmíněných prvků je však 

možno se zbavit vymoknutím a následným sušením. Popel v sušině stébelnin se pohybuje od 

6-12%. Popel podroštový lze použít jako hnojivo, avšak zvýšenou pozornost je nutno věnovat 

popílku, který může být toxický a proto je nutné jeho zachytávání filtry. [18] 

3.4.1 Zpracování 

Pro sklízení slámy jsou používány sklízecí řezačky a sběrací vozy. Mimo spalování je 

možné slámovou biomasu využít v bioplynových stanicích na výrobu energie a kvalitního 

humusového hnojivo, avšak oproti spalování je její výtěžnost 50%. 

Na spalování jsou díky technologiím silážování a senážování využitelné i přestárlé 

travní porosty, u kterých je ovšem nutné lisování a další úprava kvůli vyššímu obsahu vody 

(až 40%). 

Velikost stébel slámy je dána druhem původní rostliny a délkou řezu. Tloušťka se 

pohybuje od několika milimetrů u obilnin až po několik centimetrů u konopí nebo šťovíku. 

Některá stébla mohou být dutá jako u rákosu, některá plná. Také délka je různá dle druhu 

plodiny a způsobu sklízení. Při sklizni obilí sklízecí řezačkou má řezanka délku 5 cm, při 

sklízení lisem s řezacím ústrojím až 50 cm. [2] 

Posklizňové ošetření se u slámy omezuje jen na uskladnění. Sláma by měla být 

umístěna na roštech na suchém místě se zajištěným provětráváním. [18] 

3.4.2 Využití 

 

Při různém způsobu a místě spalování je možno slámu buď pálit v celých balících, 

nebo ji pomocí strojů rozpojovat na volnou slámu či širší pásy. Takovou slámu však není 

možno ekonomicky výhodně převážet na dlouhé vzdálenosti. [2] 
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Častěji se proto pro účely spalování zpracovává do briket a pelet, čemuž nutně 

předchází její další úprava. Před samotným zhutňováním je nutno krácení slámy, její drcení a 

sešrotování tak, aby délka jednotlivých stébel nepřesáhla 50mm. Rozdíly v délce upravených 

stébel závisí na použitém lisu a požadovaném průměru brikety - např. granulační a peletovací 

lisy vyžadují úplné podrcení až na 2mm. [2] Na rozdíl od dřeva nemají stébelniny dostatečný 

obsah ligninu, který v dřevu slouží jakožto pojivová látka, a proto musí být během zpracování 

na pelety doplňovány vhodnými aditivy. Aditiva slouží nejen ke zvýšení pevnosti a 

soudržnosti, ale také ke zvýšení výhřevnosti. Mezi nejpoužívanější patří škrob, melasa, 

hnědouhelný a vápenný prach. [18] Velikost pelet ze slámy (obr. 11) se pohybuje okolo 

20mm v průměru. Brikety (obr. 12) mají velikost 40 – 100mm v průměru a délku maximálně 

300mm. Výhřevnost se pohybuje okolo 17 MJ.kg
-1

 (19 MJ.kg
-1

 u olejnin). [2]  

 

 

Obr. 11:  Pelety ze slámy [3]                              Obr. 12:  Brikety ze slámy [3] 

 

Briketovací a peletovací lisy patří z hlediska rozvoje využívání standardizovaných 

fytopaliv k nejdůležitějším strojům. Vytvářejí trvalé formy fytopaliv, které mohou být, na 

rozdíl od surové slámy, převáženy na dlouhé vzdálenosti bez většího rizika poškození. 

Velkým kladem je také vytváření paliva standardizovaných velikostí, což napomáhá 

k optimalizaci uskladnění i automatického přikládání do provozu. Na rozdíl od pelet 

dřevěných se pelety ze slámy prozatím nestaly běžně užívaným palivem. [18] 

3.5 Piliny 

Piliny spadají pod odpadní biomasu dřevozpracujícího průmyslu. Vedle odřezků jsou 

nejvýznamnějším odpadem při primárním opracování klád. Používány jsou i piliny 
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z truhlářské výroby, které mají v porovnání s těmi z podniků prvotního opracování menší 

objemovou hmotnost, ale zároveň i menší obsah vody. Sledované charakteristiky pilin se opět 

odvíjí od druhu dřeva – např. obsah popele v sušině pilin z původně měkkého dřeva tvoří 0,5 

– 1%, u pilin z dřeva tvrdého to mohou být až 2%. [2] 

Jako u předchozích fytopaliv, i zde je nutno sledovat obsah vody. Ten je v případě 

pilin poměrně vysoký - pohybuje se okolo 40 – 55%. Skladováním je možné toto množství 

snížit jen nepatrně a proto jsou piliny vysoce náchylné k hnití a mikrobiální degradaci. [2, 18] 

3.5.1 Zpracování 

Na rozdíl od jiných surovin jako jsou např. dřevní štěpky, u pilin a hoblin není nutné 

předupravování šrotováním a drcením. Jejich výraznou nevýhodou je však nutnost 

intenzivního sušení v sušárnách. Nejčastěji a nejúčinněji se tak děje v sušárnách bubnových, 

do kterých jsou vháněny spaliny z topeniště vytápěného jinak nevyužitelnými odpady. 

Pro spalování v běžných kotlích je nutné obsah vody snížit alespoň na 30% - toto je možné 

provádět jen provětráváním za vhodného počasí s nízkou relativní vlhkostí vzduchu (pod 

65%). Intenzivním trvalým provětráváním lze obsah vody snížit až na 20%, což vede 

k výraznějšímu zvýšení výhřevnosti. [2] 

Vedle snižování obsahu vody je často nutné se zaměřit i na znečištění pilin. U odpadů 

primárního zpracování bývá velmi nízké, ovšem v případě pilin z truhláren může dojít ke 

kontaminaci aldehydy, což bez vyčištění vylučuje další použití. [2, 18] 

Piliny jsou nejčastěji zpracovány na brikety a pelety, čímž se rozumí suchá tvarovaná 

paliva, různě komprimovaná během procesu peletizace. Vyráběny jsou pod pracovním tlakem 

200 – 1 000 barů na mechanických nebo hydraulických lisech s výkonem 100 – 5 000 kg za 

hodinu. Kromě nutného sušení prochází surovina i nutným napařováním přídavkem ve formě 

vodní páry v množství nepřesahujícím 2% hmotnosti suroviny. To slouží ke změkčení pilin a 

jejich povrchovému ovlhčení k usnadnění lisovacího procesu. [18] Díky obsahu ligninu 

v dřevní hmotě není nutný přídavek aditiv – lignin funguje jako pojivo mezi jednotlivými 

fragmenty hemicelulózy a celulózy. [2] 

3.5.2 Využití 

 

Brikety jsou určeny především k ručnímu vytápění v rodinných domech. Pelety jsou 

naopak určeny výhradně k automatickému přikládání a kromě čistoty původu a měrné 

hmotnosti se u nich sleduje i požadavek na sypatelnost – nesmí vytvářet blokující klenby. 
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Zároveň nesmí ztrácet soudržnost – prach vznikající při manipulaci by neměl přesahovat 5% 

celkové hmotnosti. [2] 

Cena pilinových pelet přesahuje minimálně dvojnásobně cenu původní suroviny, ovšem 

vzniklé palivo je mnohonásobně kvalitnější – je vhodné pro transport, skladování i 

energetické využití a vyznačuje se velkou energetickou hodnotou a kvalitou spalování. Jejich 

největší výhodou je možnost plně automatizovaného procesu spalování. Vzhledem 

k homogenní struktuře a vysoké stabilitě jsou pelety spalovány bez kouře a zápachu a 

s vypouštěním jen velmi malého množství škodlivin. [11] 
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4 VYUŽITÍ BIOMASY PRO VYSOKOPECNÍ VÝROBU I 

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY VÝROBY ŽELEZA 

4.1 Vysoká pec 

Pro výrobu oceli je možno v současné době použít jeden ze čtyř postupů – klasický 

systém kombinace vysoké pece a kyslíkového konvektoru, elektrickou obloukovou pec, 

redukční tavení a metodu přímé redukce. Nejvyužívanější je vysoká pec, která slouží pro 

průmyslovou výrobu cca 65% oceli, zbylých 35% připadá na elektrickou obloukovou pec. 

Užití těchto dvou způsobů je ovlivněno především použitým materiálem a výsledným 

produktem. Vysoká pec je stále nejvýznamnějším procesem výroby surového železa a lze 

předpokládat, že si svou důležitost udrží pro dalších minimálně 20 let.  

První vysoká pec zahájila provoz roku 1735. [19, 20] Technicky se jedná o uzavřený 

systém, do kterého jsou vrcholem pecní šachty zaváděny materiály obsahující železo – 

převážně tedy kusová železná ruda, aglomerát nebo pelety a dále aditiva, která jsou tvořena 

struskotvornými přísadami (např. vápenec). Důležitou složkou procesů vysoké pece jsou i 

redukční činidla – zpravidla se jedná o uhlík v podobě uhlí, koksu či zemního plynu, jsou 

používány i plasty. [19] 

Využití biomasy v procesu vysoké pece spočívá především v použití dřevěného uhlí jako 

možného redukčního činidla. Na to je potřeba dřevěné uhlí vysoké kvality – mělo by 

obsahovat co nejvíce uhlíku, nejlépe přes 80%. Při jeho výrobě je nutné dbát na udržování 

vysokých konečných teplot mezi 450 a 550°C, při kterých vzniká dřevěné uhlí s obsahem 

uhlíku 80 – 90%. [21] 

Dnešní vysoké pece jsou schopny vyrobit tunu surového železa za použití 401kg 

uhlíku, 290kg koksu a 180kg injektovaného uhlí. Vysokopecní profil a její rozměry se 

přizpůsobují technologiím procesu (schéma viz obr. 13). 
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Obr. 13:  Schéma vysoké pece [22] 

 

Spodní část pece se nazývá nístěj – slouží k hromadění surového železa a strusky, jež 

jsou periodicky vypouštěny odpichovými otvory. Do horní části nístěje zasahují tzv. výfučny, 

kterými se přivádí přídatná paliva a horký vzduch. Směrem vzhůru na nístěj navazuje sedlo 

tvaru komolého kužele s širší horní částí. Tento tvar slouží k zabezpečení odklonu žhavých 

plynových proudů z oxidačních prostorů do vyzdívky pece a chrání ji tak před poškozením. 

Nejobjemnější částí vysoké pece je šachta s kohezivní zónou, kde probíhá předehřev surovin, 

rozklad uhličitanů a nepřímá redukce materiálu. Horní část pece se nazývá sazebna. Ta je 

určena k plnění pece vsázkou a k odvádění sazebního plynu. [22] 

Vsázka vstupující do pece přes sazebnu je tvořena železnou rudou, koncentráty, 

manganovými rudami a různým, železo obsahujícím odpadem, dále struskotvornými 

přísadami a palivem. Rudné složky vsázky bývají často produkty vysokoteplotní úpravy a do 

vsázky vstupují jako aglomerát nebo pelety. Samotné železné rudy lze z chemického hlediska 

rozdělit na bezvodé oxidy, hydratované oxidy, uhličitany a křemičitany. 

           Struskotvorné přísady jsou sloučeniny a prvky, které se neredukují. Jsou to převážně 

bazické přísady jako vápenec či dolomit, které vytváří při přechodu do tekuté fáze činidlo 

k navázání kyselé hlušinové složky železných rud a dalších nežádoucích příměsí. 
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Množství paliva, nejčastěji koksu, se určuje podle statistických matematických modelů 

a tepelné bilance vysokopecního procesu. Podíl koksu ve vsázce je závislý na množství 

vsázkových surovin a jejich jakosti, na konstrukčních a technologických parametrech vysoké 

pece a požadovaném složení konečného produktu. Práce vysoké pece je podmíněna neustálým 

poklesem vsázky a nepřetržitým prouděním redukčních plynů v protisměru. [22] 

V běžné praxi, za použití uhlí jako redukčního činidla a paliva, je jedinou možností pro 

snížení emisí vysoké pece zachycení a uskladnění škodlivých plynů. V posledních letech 

výzkumy směřují k získání nových možností využití zachyceného plynu, např. program 

ULCOS.  [23]  

4.2 Využití biomasy ve vysokopecním pochodu 

Především pro snížení škodlivých emisí, ale i pro zefektivnění výrobních procesů jsou 

navrhovány nové metody a modely využití biomasy ve vysokopecních procesech. Např. 

program ULCOS, jež je zmíněno výše, si klade za cíl snížení emisí CO2 během výrobního 

procesu oceli a dle ověřených dat navrhuje možné použitelné metody, vedoucí k redukci emisí 

CO2 o 50%. 

Tyto bilanční modely, mají společné předměty zájmu směřující ke stejnému cíli - jsou 

to efektivita provozu dané vysoké pece a předpověď jejích budoucích výsledků v rozdílných 

podmínkách. Výsledky jsou zaměřeny hlavně na data o kvantitě, teplotě a chemické analýze 

materiálů vstupujících i vycházejících z procesu. Rovnováhy uhlíku, dusíku, kyslíku a vodíku 

umožňují verifikaci udržitelnosti a stálosti těchto dat a zároveň výpočet chemické účinnosti 

procesů při dosažení termodynamické rovnováhy. Modely jsou aplikovány nejen na vysokou 

pec jako celek, ale také na její jednotlivé části [21], (viz obr. 14).  

U moderních vysokých pecí využití plynu přesahuje 95%. Redukční plyny používané 

v procesech opouští oxidační prostory s teplotou okolo 2200°C. Proudí velkou rychlostí 

k sazebně a předávají teplo vsázce vysoké pece. Při předání tepla se plyn ochlazuje, nicméně 

stále zůstává teplejší než vnější atmosféra. Vysokou pec je díky plynům možno rozdělit na 

horní (tepelně přípravné) a dolní (výrobní) pásmo výměny tepla. [22] Tyto úseky lze 

identifikovat také jako tzv. aktivní zóny. Mezi nimi se nachází tzv. střední pásmo výměny 

tepla – pásmo tepelně neúčinné neboli jalové, díky čemuž lze vysokou pec přirovnat 

k výměníkům tepla vzájemně spojeným pásmem tepelně oddělených rezervní zónou. 
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Obr. 14:  Schéma znázornění procesů ve vysoké peci [21] 

 

Rovnováha tepla, kterou řeší modely ULCOS, zahrnuje ztráty tepla v obou oddělených 

zónách pece i v přívodním zařízení. [8] Důležitým předpokladem modelů vysoké pece je fakt, 

že před vstupem do střední neutrální zóny budou všechny vyšší oxidy redukovány na wűstit. 

Tento fakt je podpořen tvrzením, že po průchodů vysokými teplotami horní části pece se CO2 

nepřemění zpět na CO. Ve střední zóně se teplota pohybuje zpravidla okolo 1200K a dochází 

zde k reakcím FeO s dalšími plyny (vodík, CO2) a jejich fixaci termodynamickou 

rovnováhou. [21] 

Tzv. Mass balance se zabývá výpočty obsahu koksu, strusky a charakteristiky 

vysokopecního plynu za využití dat z tepelných ztrát a chemické účinnosti. Rovnice, hypotézy 

a předpovědi je pak možno použít jako základ pro modifikaci během spalování jiných 

materiálů (např. použití jiného zdroje uhlíku nebo vyššího obsahu kyslíku). Samozřejmě 

důležitou součástí jsou i předpoklady minimalizování ztráty železa, výpočty potřeby 

reduktantů a předpoklad vlivu materiálového složení. 
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Biomasu využitelnou jakožto redukční činidlo lze do vysokopecního procesu 

injektovat v plynné, kapalné i pevné formě. Pevná forma představuje dřevěné uhlí a kapalná 

bioolej. 

Vzhledem k detailním analýzám využívaného koksu je nutné sledovat i charakteristiky 

používaného dřevěného uhlí. Prakticky je srovnatelné s kvalitním koksem, v některých 

charakteristikách se dokonce ukázalo jako lepší. V průměru obsahuje 88,3% uhlíku, 2,7% 

vodíku, 8,4% kyslíku, 0,2% dusíku, 0,03% síry, 1,2% vody a 0,6% popele. Koks zpravidla 

obsahuje 87,2% uhlíku, 0,7% síry a 11,5% popele. Složení materiálů používaných v procesu 

má velký vliv na samotnou vysokou pec. Při výběru možných náhradních paliv je používán 

tzv. koeficient náhrady koksu. 

Při řešení modelů použití dřevěného uhlí i biooleje byly zachovány stejné podmínky 

jako pro spalování koksu. Výpočtem koeficientu náhrady bylo zjištěno, že je potřeba 1,15x 

více dřevěného uhlí než koksu – tedy že potřebné množství pro nahrazení 1 kg koksu je 1,15 

kg. Hlavní nevýhodou využití dřevěného uhlí zůstává tedy potřeba jeho většího množství. Ve 

výsledku byla spotřeba přepočítána jako 200kg biomasy na 1t surového železa. [21] 

Důležitý je samozřejmě i konečný vliv používaných materiálů na vznikající kovy. 

Dřevěné uhlí všeobecně obsahuje velmi málo těkavých látek a síry. Hlavní překážkou 

v použití dřevěného uhlí jako reduktantu je podle Amerického institutu pro ocel a železo 

(AISI)  jeho odlišná struktura, nižší pevnost a stabilita charakteristická pro koks. [24] 

Při začlenění dřevěného uhlí do procesu vysoké pece je především nutné zvýšení 

teploty ve vysoké peci. Výsledky modelů ukazují, že hlavní výhoda dřevěného uhlí spočívá 

v dopadech ocelářského procesu na životní prostředí – emise CO2 při vzniku 2,6 Mt kovu je 

možno snížit až o 25%, především díky omezení použití koksu. 

Použitím dřevěného uhlí dochází k snížení objemu struskových materiálů, změně 

složení i snížení produkce vysokopecního plynu. Vznikající vysokopecní plyn má nejen menší 

objem, ale i nižší využitelnou energii – tento negativní fakt je ovšem vyvážen celkovým 

zvýšením produktivity pece. [21] 

Brazilský ocelářský průmysl začal v roce 1990 používat injektáž prachového uhlí do 

vysoké pece, která snižuje spotřebu koksu a může snížit emise CO2 o více než 30% ve 

srovnání s tradičními procesy výroby železa. Průměrné množství injektáže prachového uhlí se 

pohybuje kolem 140 kg.t
-1

 surového železa. Brazílie ovšem nemá dostatek kvalitního uhlí pro 

koksování a injektáž, proto dováží cca 17.000.000 tun ročně. Díky tomu má dřevěné uhlí 

v Brazílii stále velký podíl při výrobě surového železa.  V roce 2007 pocházela zhruba třetina 
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výroby surové železa asi ze 153 mini-vysokých pecí, každá s průměrnou roční produkcí 

100.000 t. Přibližně 94% je produkováno nezávislými výrobci surového železa a zhruba 6% 

v integrovaných hutích, přičemž v mini-vysokých pecích je injektáž uhlí méně častá. Proto je 

myšlenka využití dřevěného uhlí s cílem snížení emisí CO2 v moderních vysokých pecích 

stále více podporována (obr. 15) [16] 

 

Obr. 15:  Schéma výroby surového železa z biomasy [16] 

4.3 Injektáž dalších pevných substancí a směsí 

 

Jedná se o injektáž materiálů obsahujících železo a titan, organické odpady, strusky, 

biomasu, nebo jiné substance separátně nebo v homogenizovaných směsích s prachovým 

uhlím. Injektáž podporuje konverzi uhlí před výfučnami, zlepšuje prostupnost pro plyny 

v kohezivní zóně, snižuje obsah křemíku v surovém železe a optimalizuje tvorbu strusky a 

podmínky pro odsíření. Chrání žáruvzdorné materiály v nístěji pece a využívá odpady, aby se 

snížil jejich environmentální dopad. 

Široký rozsah organických materiálů, jako je např. dřevěné uhlí, tráva, biomasa, 

sláma, byl testován v laboratořích Institutu hutnictví železa RWTH v Cáchách na speciálním 
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injektážním zařízení. Následující obr. 16 presentuje dřevěného uhlí, které bylo pro testy 

použito. [26] 

 

 

Obr. 16: Vyrobené dřevěné uhlí [26] 

 

   V roce 2010 byl spuštěn nový projekt  ISARNA, který kombinuje cyklónovou 

konvertorovou pec, reaktor na před-redukci a agregát HIsmelt na tavnou redukci. (viz obr. 

17). [8, 25] 

 

 

Obr. 17:  Technologie ISARNA [7] 

 

            Publikovaná schémata tohoto pochodu tavné redukce svým uspořádáním připomínají 

kombinaci principů pochodu CCF a Romelt. 

      Základní schéma pochodu ISARNA je uvedeno na obrázku 17. Reaktor je vnitřně 

členěn na 2 části. Do horního stupně cyklonu se tangenciálně přivádí kyslík a železná ruda, 

která se ohřívá a předredukuje v proudu procesních plynů, dospalovaných současně 
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kyslíkem. Ruda i kyslík vstupují v několika výškových úrovních. Do spodního tavného 

stupně propadává předredukovaná ruda a přivádí se předehřáté uhlí, příp. polokoks, 

struskotvorné přísady a kyslík. Hlavní reakce probíhají ve struskovém pásmu a ze spodní 

části se vypouští surové železo a struska. 

K výhodám procesu patří zejména: 

           

 absence potřeby předběžné úpravy (mletí) rudy a uhlí 

 flexibilita použití paliva (biomasa, zemní plyn, vodík) 

 odcházející plyn je bohatý na CO2, což usnadňuje jeho vypírání 
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5 SHRNUTÍ LITERÁRNÍCH POZNATKŮ S OHLEDEM NA 

MOŽNÉ VZUŽITÍ PRO ČR 

Kvalitu ovzduší v České republice ovlivňuje především tradiční průmyslová výroba, 

objem dopravy a nemalý podíl na znečištění má také vytápění domácností, které často spalují 

nekvalitní suroviny. Výroba železa a oceli je velice náročná jak na materiály, tak i na energie. 

Ve snaze o lepší bilanci vypouštění škodlivin a CO2 do ovzduší a zároveň o snížení spotřeby 

fosilních paliv se nabízí právě použití biomasy jako řešení a zároveň obnovitelný zdroj 

energie.  

Vláda dále schválila Akční plán pro biomasu v České republice na období 2012 – 

2020. Do roku 2020 by měl podíl energie z obnovitelných zdrojů na domácí spotřebě 

dosáhnout 13,5 % a podíl obnovitelné energie v dopravě 10 %. Vzrůstající potenciál biomasy 

do roku 2020 ukazuje obr. 18. [3] 

  

 

 

Obr. 16:  Potenciál biomasy dle formy [3] 
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ZÁVĚR 

 V současné době se biomasa jeví jako jedna z nejlepších náhrad za stále se zmenšující 

zásoby fosilní paliva. I částečné nahrazení fosilních paliv by přispělo ke zlepšení současného 

znepokojivého stavu emisí skleníkových plynů. Při výrobě železa se využívá v různých 

formách uhlík právě z fosilních paliv. Nahrazení tohoto uhlík např. uhlíkem obsaženým 

v biomase, nabízí největší potenciál právě pro snížení emisí skleníkových plynů a spotřeby 

koksu. Koks vyráběný z uhlí můžeme nahradit za dřevěné uhlí vyráběné z dřevní biomasy. 

 Dřevěné uhlí, téměř čistý uhlík vyráběný pyrolýzou dřeva, je vynikajícím redukčním 

činidlem. Dřevo pro tyto účely je dnes pěstováno na vysoce výnosných plantážích tropických 

eukalyptů. Ve světě vzniklo několik ambiciózních světových projektů zabývající se 

využíváním biomasy a nalezením průlomové technologie pro zpracování železa pomocí 

výzkumných a rozvojových programů. Teprve budoucnost ukáže, zda jsou tyto projekty 

efektivní, ekonomické a dostačující. 
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