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Anotace 

Tato práce je zaměřená na způsoby briketování spalitelných odpadů. V úvodu 

práce je popsána teorie briketování a vlastnosti výsledného produktu - brikety. 

První kapitola je věnována briketovacím zařízením a jejich konstrukci. Druhá se 

zaměřuje na samotné odpady, které je vhodné briketovat. Ve třetí kapitole jsou 

popsány zařízení, pomocí kterých je možné spalitelné odpady upravit, aby byla 

možná jejich briketace. V závěru práce jsou popsány možnosti skladování a balení 

briket. 

Klíčová slova: Briketování, spalitelný odpad, biomasa 

 

 

Summary 

The bachelor´s thesis deals with ways of briquetting of burnable waste. The thesis 

introduction describes the theory of briquetting and the attributes of final products 

– the briquettes. The first chapter is devoted to briquetting devices and their 

constructions. The second chapter focuses on the waste to briquetting. The third 

chapter describes devices for burnable waste processing so that making 

briquettes is possible. At the end of this thesis were the ways of the storage and 

packaging of briquettes described. 

Keywords: Briquetting, combustible waste, biomass   
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1. Úvod 

Tato práce se zabývá problematikou briketování spalitelných odpadů. Samotná 

technologie briketování je v současnosti velmi rozšířená a uplatňuje se v mnoha 

oborech. Historie briketace má své počátky již v 16. století, kdy byla vytvořena 

první zhutněná hmota na území tehdejší Číny. Technologie briketování byla 

původně vynalezena pro zpracování uhlí a k jejímu většímu rozšíření došlo v 

Evropě v 80. a 90. letech 18. století, kdy se stala významným průmyslovým 

odvětvím. V současné době je díky moderním a technologicky vyspělým 

briketovacím lisům možné briketovat celou řadu materiálů v podobě uhelného 

prachu, dřevěných pilin či dokonce kovových třísek bez přidaného pojiva. Pokud 

budeme briketovat spalitelný odpad, získáme poměrně jednoduchým a 

ekonomicky nenáročným procesem produkt, jehož vlastnosti jsou velmi podobné 

nejpoužívanějším pevným palivům v domácnostech jako jsou např. dřevo či hnědé 

uhlí. Procesu briketace předchází i další nezbytné technologické úpravy materiálu, 

mezi které patří úprava vlhkosti a velikosti suroviny.  

Spalitelné odpady vhodné pro briketování jsou jen zlomek roční produkce odpadů 

v České republice a tvoří je převážně biomasa. Jejich společnou vlastností je 

energetický potenciál, který by v případě skládkování nebyl využit. Zpracování 

těchto odpadů do podoby briket probíhá zpravidla v místech jejich vzniku. 

Nejčastěji jsou zpracovávány dřevěné piliny a zemědělský odpad po sklizni plodin. 

V několika evropských zemích je již zakázáno tyto energetické odpady skládkovat 

a jejich původci jsou tak nuceni tyto suroviny dále využívat.  

Cílem bakalářské práce je vytvoření uceleného díla, ve kterém je popsána teorie 

briketování a vhodné briketovací zařízení, včetně jejich konstrukce a popsání 

principu funkce. Dále jsou zde uvedeny vhodné spalitelné odpady a zařízení pro 

jejich úpravu před vlastní briketací. Závěr práce je pak věnován balícím zařízením, 

které uchovají vlastnosti briket při skladování a manipulaci. 
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2. Teorie briketování 

Briketování je technologie, při které dochází k lisování jemnozrnných materiálů do 

kompaktního tvaru vlivem vysokého tlaku. Tento proces probíhá v uzavřené 

lisovací komoře, tvar a velikost briket jsou dány velikostí a tvarem lisovací formy. 

Při procesu briketování je využíváno chemických a mechanických vlastností 

briketovaných materiálů, za účelem vytvoření kompaktní hmoty, která bude mít 

vhodné rozměry a vlastnosti na přepravu, skladování a následné využití. Při 

procesu briketování dochází vlivem vysokého tlaku ke zhutňování materiálu v 

poměru přibližně 10:1. Na Českém trhu jsou dostupné i vysoce výkonné 

briketovací lisy, které dokáží materiál zhutnit i na poměr 100:1. Vytvoření 

kompaktního celku a tím i vazby mezi částicemi je možné docílit několika způsoby. 

a) vazba vzniklá působením adhezních sil mezi zrny 

b) vazba pomocí nízkoviskózní kapaliny 

c) vazba pomocí vysokoviskózní kapaliny 

d) vazba můstky 

e) vazba vlivem tvaru zrn 

Při briketování spalitelných odpadů se zpravidla využívá pryskyřic, které jsou 

obsaženy ve zpracovávaném materiálu (biomase) a také mechanických vlastností, 

díky kterým dochází k zaklínění jednotlivých zrn, stébel či hoblin do sebe. 

Briketování je prováděno za účelem získání produktu z odpadu, který je možné 

následně efektivně využít. [1] [2] 

2.1. Vlastnosti briketovaného odpadu  

Každý materiál má charakteristické vlastnosti, které mají vliv na kvalitu procesu 

briketace. Při různých podmínkách vstupní suroviny dostáváme rozdílné vlastnosti 

na výstupním produktu. Mezi tyto výstupní vlastnosti patří výhřevnost, obsah vody 

a popelnatost. Tyto základní tři hodnoty nám poskytují kvalitativní hodnoty o 

výsledné briketě. V tabulce č. 1 jsou uvedeny výhřevnosti nejčastěji vyráběných 

briket na českém trhu. Mezi základní vlastnosti materiálů před briketací 
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zařazujeme: chemické složení materiálu, hustotu, hmotnost, vlhkost, stavbu a 

strukturu, velikost frakce, pórovitost a výhřevnost materiálu. [2] [3] 

Tabulka 1 - Výhřevnost odpadních surovin [4] [5] 

Dřevo do 15 7 - 18,5

Sláma obilovin 10 až 15

Sláma kukuřice 10 až 14

Lněné stonky 10 až 17

Sláma řepky 10 až 16

Papír 13,5 - 16

Textil 14,5 - 33

Druh paliva Obsah vody [%] Výhřevnost MJ /kg [%]

 

2.2. Brikety 

Produktem briketování jsou brikety. Brikety mohou být ve tvaru válců, hranolů 

nebo šestihranů, plné či duté s průměrem od 40 do 100 mm a délkou maximálně 

300 mm (Obr. č. 1). Při výrobě briket je třeba vědět za jakým účelem jsou brikety 

vyráběny. Například pro snížení obsahu odpadu a lepší skladování, pro vytápění 

domácností či vytápění chalup. Kvalita výsledné brikety je posuzována dle hustoty, 

tvarové stálosti a vzhledu povrchu. Na tyto parametry má velký vliv konstrukce 

briketovacího lisu, tvar lisovací komory lisu, teplota, tlak a rychlost lisovacího 

cyklu. 

 

Obrázek 1 - Velikosti a tvary briket [6] 
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Brikety mají vysokou objemovou hmotnost pohybující se kolem 1000 kg/m3. 

Vlhkost spalitelných briket se zpravidla pohybuje do 15 %, popelnatost je 

od 1 do 9 %. Díky nízké vlhkosti jsou brikety výborným palivem do zplynovacích 

kotlů, kde při dobrém spalování vzniká CO2, vodní pára a jen malé množství 

škodlivých plynů a par. Spalováním briket vzniká popel bohatý na fosfor, vápník, 

hořčík, draslík, hydroxid draselný, kyselinu fosforečnou, oxid křemičitý a další 

stopové prvky, které je možné použít jako hnojivo. [2] [3] 
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3. Zařízení vhodná pro briketování spalitelného 

odpadu 

V současné době je na trhu briketovacích lisů mnoho výrobců. Obecně však je 

možné briketovací lisy rozdělit na dvě základní kategorie dle jejich pracovního 

cyklu a to na lisy kontinuálně a periodicky pracující. Oba tyto typy zařízení se dělí 

z hlediska tvarovací formy na: 

a) Lisy s uzavřenou formou a oboustranným lisováním 

b) Lisy s uzavřenou formou a jednostranným lisováním  

c) Lisy s otevřenou formou a zúžením ve směru lisování 

d) Lisy válcové 

e) Lisy prstencové 

Pro briketování spalitelných odpadů se nejčastěji používají diskontinuální lisy s 

uzavřenou formou a jednostranným lisováním a kontinuální lisy s otevřenou 

formou a se zúžením ve směru lisování. [7] 

3.1. Kontinuálně pracující lisy 

Kontinuální lisy mají nepřetržitý pracovní cyklus, díky němuž vynikají velmi 

vysokou účinností a velkými hodinovými výkony. Mezi tyto lisy se řadí lisy válcové, 

prstencové a šnekové. 

3.1.1. Válcový briketovací lis 

Válcové lisy jsou tvořeny dvěma proti sobě se otáčejícími válci. Vzdálenost mezi 

oběma válci je neustále hydraulicky udržována a plní tak bezpečnostní prvek proti 

poškození lisu nestlačitelným předmětem - mechanické nečistoty v podobě 

kamene, železa apod.. Výkon těchto lisů závisí na velikosti plochy válců, velikosti 

forem a rychlosti otáčení. Válcové lisy se považují za nejvýkonnější formu lisování 

briket a používají se především pro zpracování uhelného prachu. Samotný princip 

válcového briketovacího stroje je založený na dvou proti sobě se otáčejících válců,  

jejichž plášť je profilovaný do tvaru požadované brikety. Válce jsou umístěné pod 
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násypkou, ve které je vstupní surovina. Při otáčení válců dochází k propadu 

materiálu mezi válce, kde dojde k jejich postupnému stlačení a následnému 

uvolnění již hotové brikety (Obr. č. 2). [8] 

 

Obrázek 2 - Válcový briketovací lis [9] 

 

3.1.2. Prstencový briketovací lis 

Tento typ lisu je určen pro vysoké lisovací tlaky a je tvořen ze dvou excentricky 

uložených válců. Oba válce mají stejný směr otáčení a vzdálenost mezi nimi je 

udržována hydraulicky co nejmenší. Na plášti vnitřního válce jsou ostrohranné 

výstupky, které určují velikost a délku výstupní brikety. Lisování probíhá v 

nejužším místě mezi oběma válci. V tomto prostoru vzniká pás briket, který je na 

výstupu z lisu dělen na zeslabeném místě (Obr. č. 3). [8] 



Lenka Vacatová : Briketování spalitelného odpadu 
 

2014  7 

 

Obrázek 3 - Prstencový lis Lurgi-Humboldt [9] 

 

3.1.3. Šnekový briketovací lis 

Šnekové briketovací lisy jsou založeny na vřetenovém hřídeli, který protlačuje  

kónickou lisovací komorou briketovaný materiál a tím vytváří tlak potřebný pro 

zhutnění briketovaného materiálu (Obr. č. 4). Díky této konstrukci dochází k 

velkému tření a uvolňování pryskyřic uvnitř materiálu, což vede k jeho dokonalému 

zpevnění. U tohoto typu lisu je možné změnit výstupní matrici a vyrábět tak místo 

briket pelety (zmenšená forma briket). Vřetenové briketovací lisy mají výkonnost 

okolo 0,5 t/h. Nevýhodou je vysoké opotřebení lisovací komory a pohyblivých částí 

vřetene. [2] Tyto lisy se používají především pro zpracování dřevních pilin z 

truhlářských provozů a vybrané druhy fytomasy. 

 

Obrázek 4 - Šnekový briketovací lis [10] 
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3.2. Periodicky pracující lisy 

Mezi periodické briketovací lisy patří stolové lisy, mechanické a hydraulické 

razidlové lisy. Tyto lisy se vyznačují vysokými lisovacími tlaky, díky kterým je 

možné lisovat materiály s větší velikostí vstupní frakce. Nevýhodou těchto lisů je 

doba chodu naprázdno a tím menší hodinové výkony. 

3.2.1. Stolový briketovací lis 

Stolové briketovací lisy jsou konstruovány pro oboustranné lisování. Provedení 

těchto lisů muže být s otočným nebo pevným stolem, pohon hydraulický či 

mechanický. Pro výrobu briket jsou nejčastěji užívány hydraulické stolové lisy s 

pohyblivým stolem nazývané Couffinhalovy lisy (Obr. č. 5). Výkon těchto lisů závisí 

na hustotě vstupní suroviny, velikosti lisovaných briket, počtu forem při jednom 

stlačení, otáčkách stolu a době lisování. Tento lis je používán především pro 

briketaci uhelného prachu a výsledné brikety mají tvar hranolu. [8] 

 

 

Obrázek 5 - Couffinhalův lis [9] 
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3.2.2. Mechanický a hydraulický pístový lis 

Mechanické a hydraulické pístové lisy jsou si z hlediska principu velmi podobné. 

Rozdíl je především ve způsobu pohonu lisovací raznice. Tyto lisy jsou nejčastěji 

používané pro briketování odpadů z biomasy v domácnostech. Jejich výhodou je 

snadná konstrukce a nízké provozní náklady. 

Mechanické razidlové lisy pracují na principu velkého setrvačníku, který je 

poháněn elektromotorem. Setrvačník má díky svým rozměrům a hmotnosti velký 

kroutící moment a hybnost, která je přenášena pomocí klikového mechanismu na 

razidlo. Elektromotor pro pohon setrvačníku musí být dostatečně silný a jeho 

příkon se pohybuje u středně velkých briketovacích lisů okolo 50 - 70 kW. 

Setrvačník je hlavním prvkem tohoto lisu, neboť právě kroutící moment a hybnost 

mají zásadní vliv pro vlastní lisování. Tento kroutící moment je přenášen klikovým 

mechanismem z otáčivého pohybu setrvačníku do přímočarého vratného pohybu 

razidla. Razidlo se pohybuje přímočaře vratně v lisovací komoře, která určuje 

briketě její tvar. Do lisovací komory je kontinuálně dopravován zpracovávaný 

materiál pomocí vřetenového dopravníku. Zpracovávaný materiál je dále stlačován 

a protlačován přes pevnou matrici, která uděluje briketě finální tvar. Za matricí je 

umístěna svěrná čelist, díky které dochází k sevření již zhutněného materiálu a 

umožní tak plynule vytvářet nekonečně dlouhou briketu. Tato nekonečně dlouhá 

briketa je následně řezána na požadovanou délku pomocí řezacího zařízení 

umístěného vně briketovacího lisu. Tyto lisy se vyznačují vysokým lisovacím 

tlakem, jež dosahuje až 15 MPa, velkým hodinovým výkonem a také vysokými 

pořizovacími náklady, proto se uplatňují především ve specializovaných 

briketovacích zařízeních (Obr. č. 6) pro briketování biomasy. [2] 
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Obrázek 6 - Mechanický razidlový lis na výrobu briket [11] 

 

Hydraulické raznicové lisy pracují velmi podobně jako ty mechanické. Rozdíl 

mezi nimi je pouze ve způsobu pohonu raznice a způsobu plnění lisovací komory. 

Hydraulické razidlové lisy (HRL) používají k pohybu raznice hydraulický píst a 

zpravidla používají dva stupně zhutnění. Díky této technologii je lis vybaven 

dvěma raznicemi, které jsou na sebe kolmé a spoludotvářejí tak lisovací komoru. 

Pracovní cyklus tohoto zařízení spočívá v kontinuální dodávce vstupního materiálu 

do 1. stupně zhutnění pomocí šnekového dopravníku. Po té co je komora 

zaplněna dojde k pohybu raznice v 1. lisovací komoře. Když dosáhne 1. raznice 

své maximální úvrati (vysunutí a zhutnění) dojde ke spoluvytvoření 2. lisovací 

komory a pohybu 2. raznice. Tato raznice stlačuje materiál přes matrici, která 

vytvoří požadovaný tvar brikety. Po dosažení maximální úvrati 2. raznice se oba 

písty (raznice) vrátí zpět do dolní úvrati a proces se opakuje. Při tomto kroku 

dochází ke zmiňovanému kroku naprázdno a tím neefektnímu chodu zařízení. Za 

matricí se nachází svěrná čelist, díky níž je briketa postupně posouvána a 

následně řezána na požadovanou velikost. Tyto lisy mají menší pořizovací 

náklady a také nižší hodinový výkon oproti mechanickému lisu a jsou většinou 

používány v domácnostech a malých firmách na zpracování briketovatelného 

odpadu. [2] 
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4. Odpady vhodné pro briketování  

Odpad je dle platného zákona č.185/2001 Sb., každá movitá věc, které se člověk 

zbavuje, má úmysl nebo povinnost se zbavit. [12] Člověk již od pradávna 

produkoval odpad, tento odpad však nebyl pro životní prostředí nebezpečný a jeho 

množství bylo zanedbatelné. S postupným vývojem člověka a používáním stále 

novějších výrobních technologií, chemických přípravků a dalších objevů, rostlo i 

množství produkovaných odpadů, na které nebyl v minulých letech brán takový 

zřetel jako je tomu dnes. V současné době je dle platné legislativy v ČR povinnost 

pro všechny občany třídit odpad v maximální možné míře. Toto třídění je důležité 

především pro druhotné využití potenciálu surovin, které by jinak byly uloženy na 

skládkách. Celková produkce odpadů v České republice byla v roce 2012 téměř 

30 mil. tun, z toho bylo 79 % odpadů recyklováno či energeticky využito a jen 21 % 

skládkováno. Oproti tomu produkce samotných komunálních odpadů dosáhla 

hranice 5,2 mil. tun a pouze 42 % těchto odpadů bylo recyklováno či energeticky 

využito a 58 % odpadů bylo bez dalšího využití skládkováno. [13] 

Briketování spalitelných odpadů je technologie, při které dochází k zušlechtění 

vstupní suroviny pro její další energetické využití. Odpady vhodné pro tento 

způsob úpravy lze rozdělit do 2 kategorií a to na: 

 Odpad z biomasy - nejčastěji zušlechťovaný typ odpadu. Odpadní 

biomasu můžeme dále rozdělit na rostlinné zbytky ze zemědělské 

prvovýroby, odpady z živočišné výroby, lesní odpady, organické odpady z 

potravinářských a průmyslových výrob a komunální organické odpady z 

venkovských sídel.  

 Ostatní vytříděné odpady - vznikají zpravidla u koncových zpracovatelů 

vybraných druhů odpadů jako jsou např. vysloužilé chladničky - zde je 

využívána polyuretanová izolace, ze které je vyrobena briketa, nebo sběr 

nerecyklovatelného papíru či textilu. 
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4.1. Biomasa 

Biomasa je hmota organického původu, která je pěstována v půdě či vodě, 

zahrnuje chov živočichů, produkci organického původu a organických odpadů. [14]  

Mezi hlavní výhody biomasy patří její obnovitelnost a nevyčerpatelnost. 

V budoucnu je také možné očekávat její využití v energetickém průmyslu namísto 

současných neobnovitelných zdrojů energie - fosilních paliv. Biomasu je možné 

dále rozdělit podle dvou kritérií a to: 

Dle jejího původu na: 

 Rostlinnou biomasu, která je dále dělena na [15]: 

 Dendromasa - dřevěná biomasa 

 Fytomasa - rostlinná biomasa 

 Živočišnou biomasu - zoomasa 

 Biologicky rozložitelné odpady 

Dle energetického využití na [15]:  

 Biomasu pěstovanou záměrně 

 rychlerostoucí dřeviny - topol, vrba, bříza 

 energetické rostliny - obilí, cukrová řepa 

 Biomasa Odpadní 

 odpady z živočišných chovů - výkaly, zbytky potravy 

 organické odpady z potravinářského průmyslu 

 komunální organické odpady 

 dřevo a dřevný odpad 

 rostlinné zbytky ze zemědělské činnosti a údržby krajiny 

4.1.1. Odpadní biomasa 

Odpadní biomasa je nejběžnějším druhem briketovatelného spalitelného odpadu. 

Materiály z biomasy se liší především svým chemickým složením. V průměru 

obsahují 25 % ligninu a 75 % uhlovodíků nebo cukrů. Jednou z nejdůležitějších 
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složek biomasy je lignin, neboť díky němu dochází k soudržnosti briket a vytváří 

tak přírodní pojivo. Hustotu a hmotnost brikety ovlivňuje především vlhkost. Pokud 

je materiál příliš suchý, částice materiálu nejsou soudržné a časem se může 

briketa začít rozpadat. Ideální hodnotou pro dobré zhutnění je vlhkost do 18%. 

Vlhčí materiály přesahující hodnotu 20% je nutné dále dosoušet, což je 

energeticky velmi náročné. 

4.1.2. Odpad z dendromasy 

Dendromasa neboli dřevo je přírodní materiál, zahrnovaný do obnovitelných zdrojů 

energie. Dřevěný odpad vzniká zpravidla v dřevozpracujících provozech jako jsou 

pily, truhlárny, ale také výřezy ze stromů, prořezů keřů a klestí v parcích, lesích či 

strání okolo pozemních komunikací. Tento odpad je v České republice ukládán 

spíše na skládky komunálního či biologického odpadu, kde se postupně rozkládá 

bez jakéhokoliv dalšího využití. V evropské unii je současným podporovaným 

trendem snížit biodegradabilní odpady ukládané na skládky a hledá se pro ně 

další energetické využití. Dle Evropské unie je tohoto dřevního odpadu velké 

množství a při porovnání ceny s ostatními palivy jako je kvalitní hnědé uhlí či koks 

je cena při efektivním zpracování i poloviční či dokonce třetinová. V tabulce č. 2 

jsou uvedeny náklady na zpracování dřevních štěpků a porovnání s cenou uhlí a 

koksu. [16] [17] 

Tabulka 2 - Náklady na výrobu dřevní štěpky [18] 

Výhřevnost 

(průměrné 

hodnoty) v MJ/kg

13 18 18 25 28

Průměrná cena v 

Kč/t 
740,- 5660,- 3690,- 5590,- 7950,-

Zpracování 

dřevních štěpků z 

odpadu

Hnědé 

uhlí

Černé 

uhlí
KoksParametr

Dřevěné 

brikety

 

Abychom mohli dřevní odpad efektivně spalovat i v domácích zařízeních je 

vhodné ho upravit a vytvořit z něho produkt. Jednou z možností je vytvoření 

dřevních briket, které mohou dosahovat výhřevnosti až 18 MJ/kg. Výhřevnost 
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briket je podmíněna především kvalitou vstupních surovin. K tomu abychom mohli 

pomocí briketovacích lisů vytvořit produkt - briketu, je třeba dřevní odpad nejprve 

upravit a to z hlediska vlhkosti, velikosti a délky hoblin či štěpků. Nejvhodnějším 

typem dřevěného odpadu jsou hobliny z truhlářských provozů, které není třeba 

dále upravovat z hlediska velikosti. Pokud budeme briketovat dřevěný odpad ze 

zahradnictví, stavebnictví apod., musíme jej nejprve nadrtit na maximální 

požadovanou délku 15 mm a upravit vlhkost tak, aby nedocházelo k rozpadu 

briket  před jejich použitím. 

4.1.3. Odpad z fytomasy 

Rostlinný odpad vzniká především ze zemědělské produkce a údržby krajiny. Z 

tohoto pohledu je možné rozdělit odpad do dvou skupin:  

 zbytky ze zemědělských plodin 

 zemědělsko-průmyslové zbytky 

Zbytky ze zemědělských plodin jsou rostlinné materiály, které zbyly po využití 

záměrně pěstovaného produktu. Tyto materiály mohou být v jakékoliv podobě a 

tvaru, jedná se zejména o kukuřičnou, obilnou a řepkovou slámu, stonky a listy 

rostlin, vláknité materiály, luštěniny apod..  

Jako zemědělsko-průmyslové zbytky bychom zařadily odpady, které vznikly jako 

produkty při sklizni a zpracovatelských procesech kam patří např. mlácení, sekání, 

drcení, prosévání apod. Mezi tyto odpady patří slupky plodin, prach, stébla plodin 

a někdy i samotné plodiny, které nesplňují předepsané parametry nebo byly 

poškozeny např. kontaminací nežádoucí látkou či plísní. [19] [20] 

4.1.4. Odpady z živočišných chovů 

Nejvíce produkovaným odpadem z živočišných chovů jsou exkrementy zvířat. Tyto 

exkrementy se pro energetické účely využívají k řízené aerobní fermentaci, která 

je přemění na bioplyn. V daleko menším měřítku je možné briketovat koňský či 

kravský hnůj. [20] 
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4.2. Ostatní vytříděné odpady 

Do této kategorie spadají odpady jejíž recyklace v průmyslu není možná a díky 

svému energetickému potenciálu je jejich využití vhodnější, nežli je skládkovat. 

Mezi tyto odpady patří nerecyklovatelný papír, lepenka, polystyren a textil. 

4.2.1. Odpady ze zpracování papíru  

Odpadní papír, je v dnešní době převážně tříděn a recyklován tzn., že ze starého 

papíru se vyrobí nový. Pokud při výrobě nového papíru použijeme 1 t starého, 

ušetříme přibližně 2 t surového dřeva. Tento cyklus recyklace však nemůžeme 

opakovat stále dokola. Po zhruba 6 cyklech se papír stává nevhodným a pro 

recyklaci nepoužitelným. Samotný zájem o recyklovatelný papír ze strany výrobců 

papíru klesá, proto bylo třeba nalézt jeho další uplatnění. Jednou z možností jak 

efektivně využít jeho energetický potenciál je, že z něho vyrobíme brikety 

(Obr. č. 7), které budeme následně spalovat. Tímto postupem získáme z 1 kg 

papíru přibližně 12 - 15 MJ energie. Jedním z předních výrobců linek na 

zpracování papíru je společnost Briklis. Tato společnost dodává své výrobní linky 

do řady velkých společností, které produkují papírový odpad jako je 

např. Westvaco a CPI Moravia Books. Zajímavostí je také fakt, že briketováním 

skartovaného papíru zvýšíme efekt skartace a tím i možnost zneužití těchto 

dokumentů. Briketovací lisy používá i Česká národní banka pro briketování 

skartovaných starých bankovek či BIS Praha. [1] [21] 

 

Obrázek 7 - Papírové brikety z odpadního papíru [22] 
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Nevhodným typem papíru pro spalování jsou papíry z časopisů a letáků. Jejich 

nevhodnost je především kvůli obsahu plnidel a barviv. Plnidla vytvářejí velké 

množství popela a barviva zase těžké kovy, které škodí životnímu prostředí. 

Nejvíce vhodné jsou novinové listy, kartony a lepenka. Před vlastním briketováním 

je potřeba papír nadrtit na požadovanou velikost frakce. Ideální velikostí jsou kusy 

15 * 15 mm nebo proužky 15 * 40 mm. Papírenský prach, který vzniká v 

papírenských provozech je možné bez úprav briketovat samostatně, nebo jej 

přidat do směsi s nadrceným papírem. Díky tomu, že papír obsahuje látku zvanou 

lignin, není třeba do briket přidávat žádné pojivo. Lignin má tu vlastnost, že při 

vyvinutí dostatečně velkého tlaku (při briketování) se uvolní z buněčných struktur a 

spojí částice v kompaktní hmotu. Díky tomu mají papírové brikety stálý a 

kompaktní tvar. [1] [21] V USA byla vedena studie Compacting Biomass and 

Municipal Solid Waste to Form an Upgraded Fuel, [23] jejímž výsledkem bylo 

uvedeno, že pokud bude vlhkost lisovaného papíru od 5 do 20 %, je ideální 

lisovací tlak briket větší než 70 MPa. Pokud bude tlak větší nežli 100 MPa lze 

snížit vlhkost vyrobené brikety cca na 10 % a hustota brikety se bude pohybovat 

nad 1 g/cm3. Pokud chceme vyrobit briketu s ideálními mechanickými vlastnostmi 

je potřeba, aby vlhkost vstupního materiálu byla v okolí 15 %. [23] 

4.2.2. Textilní odpad 

Tento druh odpadu je dělen na průmyslový textilní odpad a sběrové textilie. 

Průmyslové textilní odpady vznikají v samotné výrobě při zpracovávání textilií a 

výrobě umělých vláken. Mezi tyto odpady se řadí vlákenné odpady, niťové odpady 

a odstřižky textilu při jejím zpracování. Do sběrových textilií řadíme obnošené 

oděvy, bytový textil a koberce. [24] 

Textilní odpad má velmi vysokou výhřevnost, která se pohybuje od 

14,5 do 33 MJ/kg, to z něho dělá velmi dobré palivo. Jeho nevýhodou, která 

převyšuje výhřevnost, je velké množství toxických látek, které vznikají při vlastním 

spalování. Mezi tyto látky patří CO, H2S, SO2, NH3, HCl, HCN, acetaldehyd, furany 

a dioxiny. Další negativní vlastností je vysoký obsah kovů, které zůstávají v popelu 



Lenka Vacatová : Briketování spalitelného odpadu 
 

2014  17 

a je nutné s ním nakládat jako s nebezpečným odpadem. Spalování textilních 

odpadů je povoleno pouze v certifikovaných zařízeních pro spalování odpadu. [24] 

Briketování tohoto odpadu je vhodné především pro snížení jeho objemu. To 

přináší úsporu při skladování paliva a zvyšuje účinnost při přepravě. Před vlastní 

briketací musí být odpad upraven na maximální požadovanou velikost 15 * 15 cm.  

4.2.3. Odpad ze zpracování polystyrenu 

Polystyrenový odpad vzniká především z obalových materiálů. Tento odpad je 

především recyklován v podobě stavebních izolací či obalových prostředků. Pokud 

je však tento odpad nevhodný pro recyklaci, je možné jej briketovat a vytvořit tak 

kompaktní tvar, který bude mít několika násobně menší objem a jeho přeprava 

bude více efektivní. Spalování tohoto odpadu je možné pouze v certifikovaných 

zařízeních pro spalování odpadu. 
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5. Způsoby úpravy před briketováním 

Úprava vstupní suroviny - odpadu je ve většině případů nezbytným 

technologickým krokem. Tato úprava je prováděna pomocí přidaných zařízení, 

mezi které patří drtiče, štěpkovače, sušičky a dle potřeby i další zařízení. 

5.1. Drtiče  

Náklady na drcení suroviny tvoří podstatnou část z celkových nákladů potřebných 

pro úpravu odpadu. Z těchto důvodů je důležitá volba správného druhu drtiče ke 

každému konkrétnímu odpadu a hodinovému výkonu. Hlavním úkolem drtičů je 

vytvoření produktu požadované velikosti. Na trhu je mnoho výrobců těchto 

zařízení, avšak obecně bychom mohli drtiče rozdělit podle způsobu, jakým 

dochází k drcení suroviny na: 

 Drcení tlakem 

 Drcení tlakem a smykem 

 Drcení klínem 

 Drcení úderem 

 Drcení úderem při volném pádu 

 Drcení mezi dvěma válci 

Pro úpravu spalitelných odpadů (biomasa, textil, papír a polystyren) jsou vhodné 

zejména jednohřídelové drtiče, dvouhřídelové drtiče a kladivové drtiče.  

Jednohřídelové drtiče (Obr. č. 8) - se vyznačují jednoduchou konstrukcí a 

nízkými provozními náklady. Samotný drtič se skládá ze statorové skříně a rotační 

hřídele. Statorová skříň tvoří pevný skelet drtiče a jsou v ní upevněny drtící či 

řezné čelisti. Rotační hřídel vykonává hlavní pohyb potřebný k drcení materiálu. 

Na hřídeli jsou osazeny drtící či řezné nástroje potřebné k úpravě suroviny. 

Velikost a tvar nožů má zásadní vliv na velikost a tvar výstupní frakce - drti. Tento 

typ drtiče má schopnost vtahovat drcený materiál dovnitř drtící komory. 
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Obrázek 8 - Jednohřídelový drtič Terier [25] 

 

Dvouhřídelové drtiče (Obr. č. 9) - tyto drtiče jsou vhodné pro drcení objemných 

odpadů. Jejich konstrukce je jednoduchá a složení je podobné jako u drtičů 

jednorotorových, jen je zde navíc jeden hřídel. Hřídele jsou uloženy rovnoběžně ve 

statorové skříni a vykonávají rotační pohyb s protisměrným smyslem otáčení. Díky 

tomu dochází k drcení materiálu mezi hřídelemi a samovolnému vtahování 

drceného materiálu do zařízení. Velikostí a tvarem drtících nástrojů je možné drtič 

přizpůsobit na daný typ zpracovávaného odpadu. 

 

Obrázek 9 - Dvouhřídelový drtič Terier [25] 
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Kladivové drtiče (Obr. č. 10) - kladivové drtiče se používají především pro úpravu 

biomasy. Jejich jednoduchá konstrukce a vysoké pracovní otáčky jim udělují 

schopnost dosahovat vysokých pracovních výkonů. Kladivové drtiče se skládají ze 

statorové skříně, kladivového rotoru a nárazové desky. Kladiva umístěná na rotoru 

jsou při rotaci vlivem odstředivé síly vynášeny k obvod rotoru. Jejich hmotnost a 

rychlost otáčení jim poskytují dostatečnou hybnost k nadrcení materiálu i na velmi 

malé frakce.  

 

Obrázek 10 - Kladivový drtič Biomasy [26] 

 

5.2. Štěpkovače 

Štěpkovače slouží k hrubému nadrcení dřevního materiálu. Štěpkovací zařízení se 

skládá z několika základních částí, mezi které patří štěpkovací mechanismus, 

podávací mechanismus a vyprazdňovací mechanismus. Štěpkovací zařízení 

můžeme rozdělit dle jeho konstrukce a to na přenosné, mobilní a stacionární. Dále 

dle způsobu vytváření štěpky, rozeznáváme šest základních typů štěpkovačů. [27] 

1. Diskový štěpkovač (Obr. č. 11) - princip diskového štěpkovače je založen 

na rotujícím disku, který je osazen dvěma až sedmi noži kolmo ke směru 

rotace. Průměr disku se pohybuje od 500 do 2000 mm. Nože na rotujícím 
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disku se otáčí proti pevnému ostří, díky tomu dochází k postupnému 

odsekávání dřevní hmoty. Tento mechanismus má výhodu v možnosti 

nainstalovat na druhou stranu disku lopatky a vytvořit tak vyprazdňovací 

mechanismus. Pro svou jednoduchou konstrukci je vhodný pro zpracování 

menších objemů dřevního odpadu  a jeho hodinový výkon je v porovnání s 

ostatními typy menší.  

 

Obrázek 11 - Diskový štěpkovač [28] 

 

2. Bubnový štěpkovač (Obr. č.  12) - pracuje na principu rotačního bubnu na 

jehož obvodu jsou připevněny řezné nože rovnoběžně s osou rotace. 

Výhodou tohoto zařízení je možnost zvětšení vstupního zařízení při 

zachování stejného řezacího válce. Průměr válce není závislí na velikosti 

nožů. Bubnové štěpkovače mohou mít dva způsoby vyprazdňování 

materiálu. První možností je nechat štěpky volně vypadávat pod zařízení a 

postupně je odebírat nebo použít zařízení na vyprazdňování a štěpku tak 

dopravovat dále např. do nákladního vozidla či drtiče. 
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Obrázek 12 - Bubnový štěpkovač [29] 

3. Štěpkovač s kónickou šroubovitou čepelí (Obr. č. 13) - princip tohoto 

štěpkovače je založený na šnekovém hřídeli, která má kónický tvar. Díky 

kónickému tvaru dochází k zařezávání šnekové hřídele do materiálu a 

samovolnému vtahování do štěpkovače. Na konci šnekového hřídele dojde 

k rozlomení materiálu a jeho následnému vyprázdnění ze zařízení. 

 

Obrázek 13 - Štěpkovač s kónickou šroubovitou čepelí [30] 
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4. Štěpkovač s protiběžnými hřídeli - tento štěpkovač pracuje na principu 

dvou proti sobě se otáčejících hřídelích. Hřídele jsou osazené stejným 

počtem radiálně umístěných nožů, které mají pevně určenou vzájemnou 

polohu a nože se setkávají v jednom bodě. Tím dojde k přeseknutí 

materiálu a jeho následnému vyprázdnění. Další výhodou je samovolné 

vtahování materiálu a vyprazdňování. 

5. Kladivové štěpkovače - pracují na principu několika kladiv umístěných na 

hřídeli. Hřídel je připevněna na obvodu mezi dvěma disky. Při otáčení 

soustavy dochází k postupnému sekání materiálu a jeho samovolnému 

vyprazdňování ze zařízení. Tento typ štěpkovače bývá používán u 

drobných domácích zařízení. 

6. Frézové drtiče - tento štěpkovač je založen na principu ozubeného kola s 

velkým modulem zubu, které se otáčí a drtí materiál o opěrnou desku. 

Výhodu tohoto zařízení je jednoduchá konstrukce a samovolné vtahování 

materiálu do štěpkovače. 

Štěpkovací zařízení, které jsou výše popsány mohou být provedeny ve dvou 

základních konstrukcích - a to jako stacionární či mobilní zařízení. Mobilní zařízení 

jsou většinou umístěny na vlastních podvozcích s pohonem či bez, dále pak na 

podvozcích nákladních vozidel či jako závěsné zařízení na traktory. Mezi jejich 

výhody patří snadná schopnost snadného transportu do míst těžby dřeva, kde 

dochází k velké produkci objemného odpadu v podobě klestí, dřevěných větví či 

keřů. Stacionární zařízení jsou většinou umístěny ve výrobních prostorech, kde 

jsou pevně zapojeny do výrobní technologie a zpracování odpadu.  

5.3. Sušení briketovatelných odpadů 

Jak již bylo uvedeno výše, jako spalitelný odpad vhodný k briketaci je nejvhodnější 

především odpadní biomasa, dále pak papírový a textilní odpad. Všechny tyto 

odpadní suroviny se musejí upravit tak, aby výsledná kvalita briket byla zaručena. 

Jedním z důležitých technologických kroků je vysušení suroviny (odpadu) na 

optimální vlhkost, která činí 15 %. Briketování materiálů s vyšší vlhkostí je možné 

také, dochází však ke snižování kvality paliva - nižší výhřevnost, dále pak dochází 
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k nedokonalému spalování uvnitř spalovacího zařízení a tvorbě větších emisí a 

dehtu. Tyto negativní vlastnosti vlhkého paliva se dále projevují na větší tvorbě 

usazenin ve spalovacím zařízení a kouřovodu, což vede k následným finančním 

nákladům na údržbu spalovací soustavy. [31] 

Sušení surovin je důležité i pro následné skladování, pokud by biomasa nebyla 

vhodně upravena a vysušena, během několika dní by došlo k nežádoucím 

biodegradabilním jevům, které by ji znehodnotily a nedošlo by tak k jejímu  

využití - briketaci. Nevhodná vlhkost briket má za následek jejich nízkou tvarovou 

stabilitu a dochází k jejich předčasnému rozpadu při skladování. 

Vlastní metody sušení lze rozdělit dle používaných metod na aktivní a pasivní. 

Pasivní metody sušení - jedná se o nejlevnější způsob úpravy vlhkosti suroviny. 

Pasivní způsob dokáže upravit vlhkost suroviny na 25 - 30 %. Pasivním způsobem 

je vysoušena především surová biomasa, jejíž vlhkost se pohybuje nad hranicí 

45 %. Díky svému nízkému provozu a relativně vysoké vlhkosti, která není pro 

briketaci optimální, jsou pasivní sušárny používány jako první stupeň vysušení 

suroviny. Samotný proces sušení probíhá v prostorech, které jsou vystaveny 

slunečnímu záření, zabraňují vnikání vody do vznikající sušiny a je zde zajištěno 

proudění vzduchu, aby uvolněná vlhkost mohla z prostor snadno uniknout 

(Obr. č. 14). [32] [33] 

 

Obrázek 14 - Pasivní sušárna [34] 
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Aktivní metody sušení - využívají k vysušení suroviny na optimální hodnotu 

vlhkosti vnější zdroj energie. Tento zdroj má však značný vliv na ekonomiku 

provozu a zvyšuje tak náklady na vyrobený produkt. V této práci představím 

několik metod jaké lze použít pro úpravu briketovatelného odpadu. [32] [33] 

5.3.1. Kompresní sušící zařízení 

Tato metoda byla vynalezena ve spojených státech amerických koncem 80. let 

20. století a je určena k sušení biomasy. Tato metoda se vyznačuje tím, že k 

vysušení biomasy nevyužívá proud teplého vzduchu jak je tomu u jiných zařízení. 

Zařízení je konstruováno jako uzavřená komora, ve které dochází ke stlačování a 

deformaci biomasy. Komprese v biomase způsobí uvolnění přebytečné vlhkosti a 

ta v podobě vody odchází z komory ven pomocí kanálů, umístěných v plášti 

komory. V současné době se však nevyužívá. [32] 

5.3.2. Pásové sušící zařízení 

Pásové sušící zařízení využívá proudu ohřátého vzduchu, který proudí okolo 

vysušované suroviny a odvádí vlhkost mimo zařízení. Základním konstrukčním 

prvkem je pásový dopravník, pomocí kterého dochází k pohybu a následnému 

zdržení vysušované suroviny v zařízení sušárny. Tato surovina je kladena na 

dopravník pomocí vstupní násypky o maximální výšce vrstvy 15 cm. Výška vrstvy 

má zásadní vliv na správný průchod vzduchu surovinou. Vlastní dopravník je 

vyrobený z prodyšného materiálu, který umožní průchod horkému proudu vzduchu 

do vysušované suroviny a umožní tak odvod vlhkosti z materiálu. Účinnost 

zařízení přímo závisí na době zdržení materiálu uvnitř sušící komory, proto někteří 

výrobci provádí souvislí dvojí průchod zařízením a šetří tak náklady na energii při 

stejné výstupní vlhkost (Obr. č. 15).  
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Obrázek 15 - Pásová sušička [35] 

Dalším zařízením této sušárny jsou ventilátory, díky kterým dochází k vytvoření 

oběhu vzduchu uvnitř zařízení. Podle konstrukce zařízení je přívod vzduchu do 

zařízení buď přímí bez ohřevu nebo je ohříván pomocí tepelného zařízení. Toto 

tepelné zařízení pomáhá zvýšit účinnost samotné sušárny a může využívat různé 

zdroje tepla, např. zemní plyn, LTO, elektrickou energii, tepelné výměníky, bioplyn 

apod. Poté co proud vzduchu projde surovinou a převezme část její vlhkosti opustí 

zařízení bez dalšího využití. [32] [36] 

5.3.3. Rourové sušící zařízení 

Rourové sušící zařízení pracuje na jednoduchém principu, při kterém dochází k 

vysušení vstupní suroviny pomocí horkého vzduchu ze spalovacího kotle na tuhá 

paliva. Toto zařízení má vysokou účinnost a jednoduchou konstrukci. Základem 

zařízení je zdroj horkého vzduchu (spalin hoření - kouře) a kouřovod. Kouřovod je 

tvořen soustavou potrubí, do kterého je vháněna vstupní surovina k vysušení. 

Proudění horkého vzduchu a vysoušeného materiálu uvnitř potrubí zajišťuje 

ventilátor umístěný na vstupu do zařízení. Doba zdržení materiálu v sušičce je 

závislá na délce potrubí, což má vliv na výstupní vlhkost materiálu. Rourové 

sušičky (Obr. č. 16) jsou vhodné zejména pro lehké a málo rozměrné materiály, 

jako jsou dřevěné piliny, skořápky, nadrcené stonky rostlin apod. [37] 
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Obrázek 16 - Rourová sušička [37] 

 

5.3.4. Bubnové sušící zařízení 

Bubnové sušárny jsou jedny z nejvíce používaných typů. Jejich jednoduchá 

konstrukce a nízké provozní náklady jsou jejich předností. Vlastní sušárna je 

tvořena uzavřeným válcem (bubnem) jehož délka a tvar jsou závislé na výkonu 

zařízení. Uvnitř válce jsou na vnitřním obvodu umístěny vynášecí lopatky ve tvaru 

šroubovice, které zajistí pohyb materiálu a umožní jeho vysušení (Obr. č. 17). 

Válec je šikmo uložený a při vlastním procesu sušení dochází k jeho rotaci. 

Vzduch uvnitř zařízení je ohříván pomocí zemního plynu, TP, LTO, kogeneračních 

jednotek apod.. Tyto zařízení jsou vhodná pro suroviny, které potřebují dlouhou 

dobu zdržení k vysušení s maximální velikostí částic do 30 mm. [38]  

 

Obrázek 17 - Rourová sušička [38] 



Lenka Vacatová : Briketování spalitelného odpadu 
 

2014  28 

5.3.5. Šnekové sesypné sušící zařízení 

Princip sušárny spočívá ve vodorovných šnekových dopravnících umístěných nad 

sebou. Vlivem jejich otáčení dochází k postupu materiálu a postupnému sesypu z 

horního šnekového dopravníku do spodního patra. V jednotlivých komorách 

(komora je tvořena vždy jen jedním dopravníkem) dochází k proudění vzduchu a 

tím k postupnému sušení suroviny. Na obr. č. 18 je vidět schéma sušárny. [39] 

 

Obrázek 18 - Šneková sesypná sušička (Autor: Tomáš Dvořáček) 

 

Popis obrázku: 

1. Násypka se zásobníkem vstupního materiálu. 

2. Dopravník, jehož účelem je vynesení materiálu do horního patra 

zařízení. 

3. Dělící zařízení tzv. turniket - slouží k zamezení úniku teplého vzduchu 

mimo zařízení. 

4. Vlastní těleso sušárny, ve kterém se nacházejí šnekové dopravníky 

umístěné nad sebou. 

5. Cyklón odtahového potrubí pro zachycení prachových části materiálu 

na výstupu vzduchu ze sušičky. 

6. Vynášecí šnek již vysušeného materiálu. 

Studený vzduch může být ohříván pomocí zemního plynu, LTO, tuhými odpady 

apod.. Tento typ sušícího zařízení je vhodný pro materiály s vysokou vstupní 
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vlhkostí, která může být vyšší než 50 %. Díky technologii šnekových dopravníků a 

dlouhé době zdržení materiálu uvnitř zařízení je možné docílit vlhkosti materiálu 

do 10 %. [32] [33] 

5.4. Popis linky na výrobu briket z papíru 

Vlastní linka na zpracování odpadního papíru začíná optickým třídícím zařízením, 

toto zařízení vytřídí papír určený k recyklaci a papír odpadní. Odpadní papír je 

přesunut do dávkovacího zařízení, které jej dávkuje v přesném množství na 

dopravník jdoucí do drtiče. Dávkovací zařízení je důležité, aby nedocházelo k 

zahlcení drtiče a tím zablokování automatizované linky. Vlastní drtiče mohou být 

jedno či dvou rotorové. Tvar drtících zubů určuje tvar a velikost výstupní drtě. 

Výstupní drť může být v podobě lupínků či proužků. Na výstupu z drtícího zařízení 

je matrice určující velikost výstupní drtě či délku vláken. Pro urychlení procesu 

drcení jsou využívány drtiče s malým stupněm drcení, kterých je v technologii více 

za sebou. Odpadní papír je z hlediska své vlhkosti vhodný pro briketování bez 

nutnosti úpravy. Jeho vlhkost se pohybuje na hranici 10 %. Po té co je vytvořena 

drť požadované velikosti je pomocí dopravníku dopravena do zásobníku. Odtud je 

dopravována v potřebném množství do briketovacího lisu. Briketovací lisy mohou 

být šnekové či pístové. Jejich princip a konstrukce jsou již popsány v předchozích 

kapitolách. Na konci briketovací linky je umístěna balička briket, která zabrání 

vstupu vlhkosti k vlastní briketě a uchová tak její kvalitu po delší dobu skladování. 

[40] 

5.5. Popis linky na výrobu briket z dřevěných pilin 

Dřevěné piliny vznikají jako technologický odpad při zpracovávání dřeva v 

truhlářských provozech a na pilách. Z důvodu velkého množství těchto odpadních 

pilin je vhodné je briketovat a vytvořit z nich palivo. Toto palivo vyniká vysokou 

výhřevností a dlouhou dobou hoření. Vlastní výrobní linka začíná zásobníkem 

odpadních pilin. Odtud jsou pomocí dopravníku dopravovány do briketovacího 

zařízení. Při zpracování dřevních pilin je nutné hlídat jejich vlhkost a pokud je 

potřeba, pak ji i snížit. Tato technologická úprava přináší další náklady na vlastní 
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výrobu briket a provádí se v aktivních sušících zařízeních. Tyto sušičky jsou 

zařazeny mezi zásobník pilin a briketovací lis. Výrobní proces probíhá na 

zařízeních, které jsou již popsány v předchozí kapitole. Po té co jsou brikety 

vyrobeny putují do balícího zařízení, kde jsou obaleny a chráněny tak před 

vstupem vzdušné vlhkosti.  

5.6. Popis linky na výrobu briket z fytomasy 

Zpracování odpadní fytomasy je velmi podobné zpracování dřevních pilin a liší se 

jen v několika přidaných zařízeních. Linka začíná zásobníkem odpadu, zpravidla 

je tento odpad již předsušen v pasivních sušárnách a jeho vlhkost se pohybuje do 

25 - 30 %. Ze zásobníku je fytomasa dopravena do drtiče, který ji upraví na 

požadovanou velikost. Podle potřeby je možné umístit několik drtičů za sebou a 

zvýšit tak hodinový výkon zařízení. Po nadrcení jde směs fytomasy do aktivních 

sušících zařízení, kde dojde k redukci vlhkosti na hranici kolem 15 %. Takto 

upravený odpad je pak dopravován do briketovacího lisu, kde dochází k výrobě 

briket. Na konec jdou brikety do balícího zařízení, díky kterému jsou ochráněny 

proti vzdušné vlhkosti jako v předchozích případech. 
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6. Obalový materiál briket 

Obal briket je jejich velmi důležitou součástí. Díky tomuto obalu je možné uchovat 

tvar a vlastnosti briket i po delší dobu skladování. Jeho hlavním úkolem je zabránit 

vstupu vzdušné vlhkosti do materiálu brikety a způsobit tak její degradaci. Balících 

zařízení vhodných pro balení briket je celá řada. V této práci představím dva typy, 

které se od sebe liší způsobem balení. 

Rotační balička briket BA 20 - je poloautomatická balička vhodná pro balení 

briket do silonových pytlů. Samotná balička (Obr. č. 19) je tvořena řídící jednotkou 

a rotačním zásobníkem pro pytle na brikety. Tato rotační balička umožňuje 

kontinuální balení briket s automatický pootočením při naplnění pytle avšak 

vyžaduje přítomnost obsluhy, která mění naplněné pytle za prázdné. 

 

Obrázek 19 - Balička briket [41]  

Tento typ balícího zařízení je vhodný pro menší provozy a není konstruován pro 

automatizovanou linku. [41]  

Balicí stroj SFE 1100 AU - je automatické balící zařízení (Obr. č. 20) vhodné pro 

zařazení do automatizovaného provozu briketovacího zařízení. Samotné balení 

briket je prováděno do smrštitelné polyethylenové fólie, která brikety pevně 
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obepne, zamezí vstupu vzdušné vlhkosti a částečně je také ochrání před 

mechanickým poškozením. Tento stroj je vhodný pro velké hodinové výkony a je 

schopný balit brikety dle potřeby do skupin např. do balení 4 - 6 kusů. [42] 

 

Obrázek 20 - Automatizovaná balička briket [42] 
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7. Závěr 

Bakalářská práce byla zpracovávaná s cílem vytvořit ucelené dílo, ve kterém je 

popsána teorie briketování, vhodné briketovací lisy a charakteristika vhodných 

odpadů včetně zařízení pro jejich úpravu. Při shrnutí poznatků, které jsem během 

tvorby práce posbírala je zřejmé, že problematika úpravy odpadních surovin je 

aktuální a diskutované téma. Stoupající energetická náročnost domácností i 

průmyslových podniků směřuje k vyhledávání alternativních zdrojů energie. 

Jedním z možných řešení je úprava a využití spalitelných odpadů, které jsou 

ukládány na skládky bez dalšího energetického využití. Tyto odpadní suroviny 

vznikají jako technologický odpad v průmyslové výrobě či jako odpad z lidské 

produkce. Energetický potenciál tohoto odpadu a zpravidla velmi nízké náklady na 

jeho získání z něho činí vyhledávané palivo. Při průzkumu literárních zdrojů jsem 

zjistila, že nejčastěji používaným odpadem s ideálními parametry pro briketaci jsou 

v České republice dřevěné piliny. Dále jsem se přesvědčila, že rozhodujícím 

faktorem výroby briket ze spalitelných odpadů je ekonomická náročnost jejich 

úpravy před briketací. Tato úprava činí téměř 2/3 nákladů na energie při výrobě 

briket. Proto jsem v práci uvedla vybrané stroje a zařízení, které upraví vstupní 

suroviny na vhodné parametry pro briketovací lisy. Tato zařízení jsou v současné 

době na velmi vysoké technologické úrovni a tvoří tak nedílnou součást 

zpracování odpadů. V závěr práce jsem vytvořila kapitolu zabývající se balícím 

zařízením a obalovým materiálem briket, protože především díky obalu jsou 

zachovány vlastnosti vyrobených briket i po delší dobu skladování. 

Na základě získaných informací při zpracování práce si myslím, že briketace 

spalitelných odpadů je ekonomicky poměrně náročná, avšak vzniklé brikety mají 

velmi podobné vlastnosti nejrozšířenějším palivům jako jsou např. hnědé uhlí či 

dřevo. Pro tyto vlastnosti a podobnou prodejní cenu jsou brikety ze spalitelných 

odpadů na trhu žádané a zároveň s tím pomáhají šetřit fosilní paliva. 
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