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Anotace  
V úvodní části diplomové práce je popsán historický vývoj Teplárny Trmice jako 

zařízení, spalujícího od svého vzniku až po dnešní dny hnědé uhlí. V další části práce je 
detailně charakterizováno k tématu práce relevantní výrobní zařízení teplárny a majoritní 
vlivy spalování hnědého uhlí v tomto zařízení na životní prostředí. V další části práce je 
uvažováno spalování energeticky využitelné biomasy jako obnovitelné alternativy            
ke spalování hnědého uhlí. Jsou definovány technické aspekty, omezení a vlivy                
na spalovací zařízení a technologii spalování. Je charakterizována biomasa jako taková      
a její dostupnost jako paliva v regionu, přiléhajícím k Teplárně Trmice. Jsou vymezeny     
a tím limitovány podmínky pro její nákup a využití, včetně ekonomické stránky věci. 
V následující části práce je předpokládána alternativa spoluspalování biomasy ve směsi 
s hnědým uhlím a jsou analyzovány kvantitativní a kvalitativní dopady této činnosti         
na životní prostředí. V závěru diplomové práce jsou shrnuty závěry předchozích kapitol, 
definována doporučení a přijatelné alternativy řešení.   

Klí čová slova 

Teplárna Trmice, spalování, hnědé uhlí, biomasa, emise, skleníkové plyny, popeloviny 

Summary 
The introductory part of my diploma work deals with a desription of historical 

development of Heat Plant Trmice as a facility burning coal since its establishment till 
nowadays. The next part describes its process equipment, which is considerably relevant  
to the topic of this thesis, as well as major influence of burning coal therein on the 
environment. The subsequent part considers burning  of energy convertible biomass as       
a renewable alternative to burning brown coal. Technical aspects, limitation and influence 
on burning mechanism or technology of burning are all described there together with         
a definition of biomass itself and its availability in the neighbourhood of Heat Plant 
Trmice. Conditions for biomass purchase and use are determined and therefore limited, 
including economics. The following part offers  an  alternative of a co-burning of biomass 
mixed with brown coal and it analyses quantitative and qualitative impact of this activity 
on the environment. In the conclusion, the previous chapters are summed up and 
recommendations  together with an acceptable alternative to solution are suggested there. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
Hdaf obsah vodíku v hořlavině 
Wt

r obsah veškeré vody v původním stavu 
Ad obsah popela v odvodněném stavu 
Ar obsah popela v původním vzorku 
Sr obsah síry v původním stavu 
Sm

r měrná sirnatost v původním stavu 
Vdaf obsah prchavé hořlaviny 
Cdaf obsah uhlíku v hořlavině 
Ndaf obsah dusíku v hořlavině 
Odaf obsah kyslíku v hořlavině 
Qi

r výhřevnost v původním stavu 
Qs

daf spalné teplo v hořlavině 
Cld obsah chloru v odvodněném stavu                                          
Fd obsah fluoru v odvodněném stavu  
C10 – C40 uhlovodíky o daném počtu atomů C v molekule uhlovodíku 
Na2O  oxid sodný 
K2O  oxid draselný 
DT, ST, HT, FT teplota deformace, teplota měknutí, teplota tání, teplota tečení 
TZL tuhé znečišťující látky (popílek) 
PM 10  emise prachu frakce do 10 µm 
SO2 oxid siřičitý 
NOx oxidy dusíku 
CO oxid uhelnatý 
CH4  methan 
TOC suma organických látek 
CxHy obecně uhlovodíky                          
CO2 oxid uhličitý 
N2O  oxid dusný 
SF6  hexafluorid síry 
PCDD/F polychlorované dibenzodioxiny/polychlorované dibenzofurany 
TEQ toxický ekvivalent 
BTEX  benzen, toluen, ethylbenzen, xylen 
PAU  polycyklické aromatické uhlovodíky 
EOX  extrahovatelné organicky vázané halogeny 
PCB  polychlorované bifenyly 
KME kontinuální měření emisí 
m3N, Nm3 metr krychlový, přepočtený na normální podmínky (t, p) 
m3R, Rm3 metr krychlový, přepočtený na normální podmínky (t, p) 
                                      a referenční obsah O2 (u tuhých paliv 6 %) 
Qvyr vyrobené teplo v GJ 
Qpal teplo obsažené v palivu v GJ, resp. přivedené teplo 
VEP vedlejší energetické produkty 
EP konečný produkt odsiřování spalin, tzv. endprodukt 
ROV rotační ohřívák vzduchu 
EO elektrostatický odlučovač 
ČOV  čistírna odpadních vod 
BRO  biologicky rozložitelný odpad 



 

                                                                                                                                                                                               

BRKO  biologicky rozložitelný komunální odpad 
OZE  obnovitelné zdroje energie 
RRD  rychle rostoucí dřeviny 
NAP  Národní alokační plán 
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1 Úvod 
„Základem reprodukčních procesů jsou toky a přeměna látek a energie. S využitím 

energie probíhá neustálý cyklický pohyb látek. Příroda nezná odpady. Vše, co v jednom 
článku řetězce představuje odpad, je pro následující článek zdrojem. V průběhu 
biologického vývoje však nastávaly výkyvy, kdy se odpad některých přemnožených 
organismů začal hromadit. V období karbonu se tak hromadily přebytky biotických látek, 
které nemohly být využity a vytvořily sedimenty. Dnes jsou to ložiska fosilních paliv, které 
využíváme jako energetické konzervy, uložené před miliony let jako odpad. Tyto zdroje 
čerpáme a většinou spalujeme. Spotřebováváme atmosférický kyslík a produkujeme oxidy 
uhlíku a síry, aniž bychom věděli, jaké důsledky bude mít tato aktivace miliony let starých 
odpadů na přírodní rovnováhu, která se za tu dobu vyvinula. Není známo, jaké důsledky 
budou mít změny v bilanci dosavadního látkového pohybu, do něhož jsou v krátkém 
období několika staletí přidány energomateriálové konzervy minulých vývojových etap.“1 

„Lidská společnost svou činností transformuje přírodní zdroje v odpady všeho 
druhu. Látky a energie o nízké entropii jsou nezvratně proměňovány v odpad o vysoké 
entropii, látky a energie jsou tedy rozptylovány do forem stále méně využitelných. 
Zeměkouli lze považovat za uzavřený systém, jehož jediným vstupem je konstantní přísun 
energie, výstupem je množství vyráběného tepla a celkový objem látek je globálně 
omezen. Jediné, co může v tomto systému vzrůstat, je míra informace, vedoucí 
k efektivnějšímu využití daných látek a energie.“2 

„Stav vyčerpání přírodních zdrojů začíná být příliš blízký a jedinou cestou je 
zvyšování účinnosti využití všech zásob. Je nutno hledat cesty, jak omezit a zpomalit 
transformaci přírodních zdrojů v odpad, jak využít odpad jako zdroj, jak pomocí růstu 
informace zpomalit růst entropie systému.“3 

Jednou z nejtypičtějších vlastností dnešní technicky vysoce rozvinuté lidské 
civilizace je potřeba obrovského množství energie. Uspokojování našich energetických 
potřeb po dlouhá léta záviselo na spalování neobnovitelných fosilních paliv jako jsou uhlí, 
ropa a zemní plyn. Nejběžnější technologií výroby elektrické energie a tepla je již 
dlouhodobě spalování uhlí v elektrárenských a teplárenských blocích. Výroba energie jako 
veskrze potřebná a pozitivní věc má samozřejmě i své negativní stránky. Dopady             
na životní prostředí, jako jsou plynné emise a emise prachu do ovzduší, velká množství 
vznikajících popelovin a potřeba jejich ukládání, chemické znečištění a oteplení 
povrchových vod, vnější hluk a vibrace, jsou jednoznačné a neoddiskutovatelné a je 
potřebné, aby se s nimi energetika vyrovnávala. Dalším problémem energetiky je dnes 
často diskutovaný a nejednoznačně hodnocený podíl energetiky na globálním oteplování 
planety Země. Jasné je, že podíl na antropogenní činností vznikajících a do atmosféry 
vypouštěných emisích skleníkových plynů, tedy CO2, N2O a vodní páry je zásadní. 
Aktuálním a každým okamžikem palčivějším problémem jsou ubývající zásoby 
neobnovitelných fosilních paliv. Odpověď na otázku, co bude dále, jakým způsobem bude 
lidstvo uspokojovat stále vzrůstající poptávku po energii, je nasnadě.  

                                                 
1 [4] Noskievič P. Spalování uhlí, str. 3 
2 [4] Noskievič P. Spalování uhlí, str. 3 
3 [4] Noskievič P. Spalování uhlí, str. 3 



Bc. Václav Čermák: Využití biomasy jako náhrady hnědého uhlí v Teplárně Trmice 

2010                                                                                                                                      12                    

Zatímco ve státech EU je v průměru výroba elektrické energie spalováním uhlí 
v tepelných elektrárnách zastoupena ca 32 %, v České republice je tento podíl téměř 
dvojnásobný, kolem 60 %. V ČR se jedná předně o spalování hnědého uhlí ve velkých 
elektrárenských blocích. K této realitě úměrně velký je i problém s ubývajícími zásobami 
hnědého uhlí, resp. uhlí jako takového. Zásoba v současné době těžitelných zásob hnědého 
uhlí v ČR (v povolených těžebních limitech) se odhaduje na 20 – 30 let. V okamžiku 
posunutí těžebních limitů se zásoby hnědého uhlí prodlužují o dalších ca 30 let. Kolem 
roku 2060 budou veškeré z dnešního pohledu těžitelné zásoby hnědého uhlí v ČR 
vytěženy. Otázkou  zůstává, jaký bude technický pokrok a jak vysoká bude v tomto období 
naše závislost na hnědém uhlí. Nadále totiž budou existovat tzv. geologické zásoby 
hnědého uhlí, z dnešního pohledu ekonomicky netěžitelné. Bude pouze věcí ekologicko 
ekonomického posouzení a strategické potřebnosti, zda tyto zásoby těžit, a za jakou cenu. 
V oblasti výroby dálkového tepla je situace z pohledu orientace na fosilní paliva, předně 
uhlí v ČR ještě jednoznačnější. Podíl dálkového tepla, vyráběného z fosilních paliv je       
ca 98 % (64 % uhlí, 34 % plyn). Pouze 2 % veškerého dálkového tepla je vyráběno 
z jiných paliv a z nich pouze část je dálkové teplo vyráběné spalováním biomasy.  

Podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na výrobě veškeré energie v EU se má 
do roku 2020 zvýšit o 20 %. Státní energetická politika ČR podporuje udržitelné využívání 
přírodních zdrojů resp. využívání obnovitelných zdrojů energie. Cílem je dosažení 6 % 
podílu OZE na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů do konce roku 2010, 
dále dosažení 8 % podílu elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny ke konci roku 2010. 
Dlouhodobým cílem je 15-16 % podíl OZE na spotřebě primárních energetických zdrojů    
k roku 2030.  

V oblasti využívání OZE přikládají současné prognózy nejvýznamnější úlohu 
biomase pro přímé spalování. Počítá se s ní při výrobě elektrické energie, v teplárenství  
při výrobě dálkového tepla i při nahrazování uhlí v domácnostech. Její zdroje jsou však 
omezené. Menší význam dále mají kapalná biopaliva a bioplyn z pěstované biomasy.      
Na obnovitelné zdroje energie (chemicky vázaného tepla), ke kterým patří biomasa,         
se z pohledu v nich obsaženého tepla nahlíží tak, že uvolněné teplo z tohoto zdroje je 
procesem růstu biomasy (rostlin) obnoveno, přičemž základní stavební prvek rostlin - uhlík 
je absorbován z ovzduší. Jedná se o z dlouhodobého hlediska vyrovnanou uhlíkovou 
bilanci. Výše uvedené důvody se staly podnětem k zahrnutí spalování či spoluspalování 
biomasy a biopaliv z ní vyrobených do strategických plánů společnosti, provozující 
teplárnu Trmice. Zaměření na využívání obnovitelných zdrojů energie se stalo nedílnou 
součástí „Politiky trvale udržitelného rozvoje“ společnosti.  

Výše uvedené skutečnosti byly pro mne inspirujícím podnětem pro zpracování této 
diplomové práce. Cílem této práce je přispět k tématu spalování biomasy a k rozhodnutí    
o náhradě části hnědého uhlí, spalovaného v Teplárně Trmice biomasou, resp. biopalivy 
z ní vyrobenými. V úvodní části práce se budu zabývat podrobným zmapováním 
současného stavu, kdy je spalováno pouze hnědé uhlí, se všemi zásadními dopady tohoto 
procesu na životní prostředí, tedy vypouštění emisních plynů a tuhých látek do ovzduší, 
vznik a potřebu ukládání vznikajících popelovin, spotřebu vápna jako neobnovitelného 
zdroje na odsiřování spalin. V další části práce zmapuji druhovou a kvantitativní 
dostupnost biomasy a biopaliv z ní vyráběných, nejprve v rámci celé ČR, posléze zúžím 
svůj zájem pouze na region, přiléhající řešenému spalovacímu zdroji. Detailně vymezím 
biomasu, vhodnou ke spalování či spoluspalování v Teplárně Trmice. Dále budu pracovat 
s hypotézou spalování, resp. spoluspalování biomasy v teplárně. Na základě dílčích 
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zkušeností z několika spalovacích zkoušek s některými druhy biomasy, na základě 
známých fyzikálních a chemickým vlastností, výsledků realizovaných analýz a na základě 
naměřených provozně technických dat se budu zamýšlet nad technickými aspekty, 
omezeními a dopady na technologii uvažovaného procesu spoluspalování biomasy           
ve směsi s hnědým uhlím. Každý z uvažovaných dopadů bude na základě dostupných 
relevantních informací posléze vyhodnocen. Pro možnosti posouzení ekonomických 
omezení a ekonomické výhodnosti vyhodnotím ekonomické náklady na teplo, přivedené 
v hnědém uhlí. Pro možnosti porovnání tyto náklady vztáhnu na 1 GJ tepla obsaženého     
v palivu. Tento náklad bude hraničním nákladem pro možnost posouzení ekonomické 
výhodnosti jiných paliv, v našem případě dostupných druhů spalitelné biomasy. 
Z dostupných pramenů rovněž vyhodnotím zásadní finanční toky, související                    
se spoluspalováním biomasy. Následující část práce bude opět předpokládat hypotetický 
stav spoluspalování biomasy ve směsi s hnědým uhlím. Náplní této části bude vyhodnocení 
vlivu tohoto hypotetického stavu na životní prostředí. Tyto vlivy budou opět, pro možnosti 
porovnání, členěny na vlivy související s vypouštěnými emisemi, na vlivy souvisejícími   
se vznikem a potřebou ukládání vznikajících popelovin a na vlivy související se spotřebou 
vápna na odsiřování spalin. U všech těchto vlivů předpokládám větší či menší pozitivní 
posun ve prospěch spoluspalování biomasy. Nižší obsahy síry a popelovin u jednotlivých 
druhů biomasy, vyplývající z provedených analýz, mne v tomto předpokladu utvrzují.  

U vlivů na emise budu v samostatné kapitole řešit vliv na emise CO2 jako 
skleníkového plynu. K tomuto postoji mne vede skutečnost, že ca v posledním desetiletí je 
na tyto emise nahlíženo, dle mého názoru značně zkreslenou optikou a z větší části 
nezaslouženě je jim připisováno vše zlé, netypické a odlišné, odehrávající se v posledních 
desetiletích v klimatu planety Země. Zde pouze zmíním nic neřešící tzv. Kjótský protokol 
jako výsledek konference v japonském Kjótu o omezování podílu uhlíku z fosilních zdrojů 
a na něj v prosinci roku 2009 navazující konferenci v Kodani, jejíž výsledkem je opět nic 
neřešící nezávazný dokument, jakési prohlášení, o nutnosti snižovat emise fosilního uhlíku, 
jako prapříčině globálního oteplování planety. Naproti tomu na opačné straně názorového 
spektra stojí názor, že globální oteplení není nic jiného, než důsledek dlouholetého cyklu 
sluneční aktivity, když se předpokládá, že sluneční aktivita v posledních desetiletích 
narůstá a dosahuje svých maxim. Antropogenní emise skleníkových plynů je potom pouze 
malou kapičkou v moři vlivů, kde s převahou dominují kosmické vlivy nad vlivy, 
vyvolanými činností člověka na planetě Zemi.  

Intenzívní využívání fosilních paliv se stává pro trvale udržitelný rozvoj lidské 
společnosti tak jako tak neúnosné a je potřebné co největší podíl energie, vyráběné 
spalováním fosilních paliv nahradit obnovitelnými zdroji energie, tedy energií solární, 
větrnou, geotermální, vodní a energií z biomasy. Jinými slovy to lze také říci tak, že každý 
stát by si měl pro potřeby pokrytí své energetické potřeby vytvořit vhodný, specifický tzv. 
energetický mix, beroucí v úvahu technické, ekonomické, klimatické a přírodní možnosti, 
specifické vždy pro daný stát, oblast, region …. 

Přeji si, aby k řešení některých z těchto velkých, pro člověka životně důležitých, 
témat přispěla svým malým, skromným dílem i tato diplomová práce.  

 

 

 



Bc. Václav Čermák: Využití biomasy jako náhrady hnědého uhlí v Teplárně Trmice 

2010                                                                                                                                      14                    

1.1 Cíle Diplomové práce 

- Zanalyzovat možnosti a provést ekonomické posouzení spalování biomasy 
v Teplárně Trmice  

- Posoudit vhodnost spalování biomasy a dopady na životní prostředí a technický 
stav kotelních jednotek 

2 Teplárna Trmice, analýza současného stavu 

2.1 Stručný historický vývoj  

Historie elektrárny, posléze teplárny sahá až do první čtvrtiny 20. století. První 
zařízení elektrárny byla spuštěna již v roce 1916, což je také rok oficiálního vzniku 
Teplárny Trmice. Dle původního záměru byla firma vybudována jako městská elektrárna, 
jejímž posláním byla výroba elektrické energie a její dodávka do místní sítě. V celé evoluci 
firmy lze toto období vývoje označit jako první etapu. Nosným zařízením byly v tomto 
období postupně budované středotlaké roštové kotle K1-K16, spalující místní hnědé uhlí, 
vyrábějící středotlakou přehřátou páru v množství 8-45 tun za hodinu s těmito parametry: 
tlak ca 1,8 MPa, teplota 320-360 °C a kondenzační turbosoustrojí TG1-TG5 o elektrickém 
výkonu pohybujícím se v rozmezí od 6 do 16 MWel. Hnědé uhlí pro kotle bylo 
dopravováno lanovkou a pocházelo z místních povrchových lomů. 

Prvním velkým zlomovým rokem byl rok 1945, kdy byl uveden do provozu první   
ze čtyř, v letech 1945-1956 postupně budovaných vysokotlakých roštových kotlů K1-K4. 
Tento rok lze rovněž označit prvním rokem druhé vývojové etapy elektrárny. Jednalo se    
o kotle s hodinovým parním výkonem 4 x 50 tun vysokotlaké přehřáté páry, o tlaku      
13,5 MPa a teplotě 500 °C. Spaliny z těchto kotlů byly vedeny přes elektrostatické 
odlučovače, kde se odlučovala převážná část spalinami unášeného popílku. Současně 
s těmito kotli bylo uvedeno do provozu protitlaké turbosoustrojí TG6 o elektrickém 
výkonu 16 MWel. Toto zařízení začalo být později označováno jako „Trmice I“. Kotle K1 
a K4 jsou až do dnešních dnů plnohodnotnou součástí výrobní kapacity teplárny. Kotle K2 
a K3 byly před několika lety zlikvidovány. Turbosoustrojí s názvem TG6 je v současné 
době rovněž součástí teplárny, nejedná se ale již o původní zařízení, ale o jeho nástupce     
o stejném elektrickém výkonu z roku 1986. 

Třetí vývojová etapa se částečně překrývá s etapou druhou a je ohraničena roky 
1950-1959. Charakteristická pro toto období je jednak stavba prvního dálkového parovodu 
DN-500 jako přivaděče topné páry pro město Ústí nad Labem, jednak provozování dvou 
tlakově, a vůbec parametrově odlišných energetických systémů – středotlakého                  
a vysokotlakého. I přes výše uvedené sloužila i v tomto období veškerá výroba energií        
i nadále pouze pro elektrárenské účely. Dalším důležitým charakteristickým rysem pro toto 
období byla minimalizace využívání a postupná demontáž kotelních jednotek K1-K8         
a postupné přebírání jejich parního výkonu kotelními jednotkami novějšími                        
a modernějšími. V letech 1953-1954 byla realizována zásadní rekonstrukce zauhlování       
a od tohoto data bylo uhlí pro kotle dopravováno výhradně pásovou dopravou. Po více než 
38 letech byla zrušena doprava hnědého uhlí kolejovou lanovkou. V roce 1959 byl           
do zkušebního provozu uveden první dálkový parovod DN-500 pro vytápění města Ústí 
nad Labem. Od prosince 1959 je tento parovod v prakticky nepřetržitém provozu              
až do dnešních dnů. 
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S uvedením dálkového parovodu do provozu začíná čtvrtá vývojová etapa v historii 
teplárny. Tato etapa je charakteristická výrobou elektrické energie a tepla 
v kombinovaném, kogeneračním cyklu. Pro tuto etapu je rovněž typická další, postupná 
demontáž původních kotelních jednotek a turbosoustrojí a jejich náhrada. Ze staré 
elektrárny Ústí nad Labem byl zřízen útvar Rozvod tepla trmické teplárny. 

Významným rokem v historii je rok 1974, kdy byl uveden do provozu první 
z později budovaných práškových granulačních kotlů K5 moderní koncepce, spolu 
s protitlakým turbosoustrojím TG7 o elektrickém výkonu 16 MWel. Kotel do dnešních dnů 
produkuje 145 tun vysokotlaké přehřáté páry za hodinu o tlaku 13,5 MPa a teplotě 535 °C 
a do dnešních dnů patří ke stěžejnímu zařízení teplárny. Jedná se o dvoutahový kotel 
s filtrací spalin v elektrostatickém odlučovači. V tomto období byl rovněž dokončen 
hlubinný zásobník paliva a byla vybudována nová venkovní skládka paliva 
s projektovanou kapacitou 45 000 tun hnědého uhlí. Z roku 1976 pochází jedna                
ze současných dominant teplárny, tedy první z dvojice 220 metrů vysokých komínů. 

Počátek další, páté vývojové etapy je datován 30.4.1976, kdy závod přechází          
na takový systém provozování, kdy jeho prvořadým úkolem je zabezpečování výroby tepla 
pro obyvatelstvo levobřežní části města Ústí nad Labem a topné a technologické páry      
pro přilehlé průmyslové závody. V roce 1981 byl zprovozněn kotel K6, rovněž práškový 
granulační kotel obdobných parametrů jako kotel K5. Současně s kotlem K6 bylo uvedeno 
do provozu turbosoustrojí TG8 o elektrickém výkonu 16 MWel. V tomto období došlo 
rovněž ke změně paliva pro kotle. Začalo být používáno kvalitní nízkosirnaté hnědé uhlí 
z v té době nově otevíraného velkolomu Chabařovice. Díky velice nízkému obsahu síry 
(0,2-0,3 % hm.), solidní výhřevnosti (12-13 MJ/kg) a popelnatosti (v průměru 25 % hm.) 
se jednalo o kvalitní, z pohledu obsahu síry výjimečně kvalitní palivo. Toto období je dále 
charakterizováno stavbami dalších parovodů a rozšiřováním dálkového tepla do dalších 
oblastí levobřežní části Ústí nad Labem. V roce 1986 byl uveden do zkušebního provozu 
fluidní kotel K17 o parním výkonu 25 t/h, s tlakem přehřáté páry 1,7 MPa a teplotou      
290 °C. I přes několik průběžných rekonstrukcí kotel nebyl schopen trvalého provozu               
a po několika letech byl vyřazen z kotelního fondu teplárny a následně zlikvidován. 
V letech 1987-1988 byly uvedeny do provozu dva středotlaké práškové granulační kotle 
K7 a K8 o parním výkonu 2x 115 t/h s tlakem přehřáté páry 1,7 MPa a teplotou 270 °C. 

Následující vývojová etapa teplárny se nese ve znamení ekologizace stávajících 
provozů a realizace nových staveb s ekologizací přímo souvisejících. Mezi zásadní stavby 
z této doby patří zařízení pro snižování oxidů dusíku formou selektivní nekatalytické 
redukce (dávkování roztoku močoviny) vznikajících NOx ve spalinách kotlů K5, K6, 
uvedené do zkušebního provozu v roce 1996, dále provoz odsiřování spalin (jedná            
se o systém odsiřování spalin polosuchou vápennou metodou), uvedený postupně             
do provozu v druhé polovině roku 1997. Mezi ekologické investice lze rovněž přiřadit 
výstavbu a v roce 1997 uvedení do provozu dvou kondenzačních turbín TG4 a TG5           
o elektrickém výkonu 2x20 MWel, které svým provozováním přispěly k vyrovnání 
výrobního diagramu teplárny a tím nepřímo ke snížení emisí. Projekt ekologizace teplárny 
je završen stavbou a v průběhu roku 1998 uvedením do provozu paroplynového cyklu. 
Jedná se o spalovací turbínu, kde palivem je zemní plyn, s generátorem o elektrickém 
výkonu 70 MWel a spalinový kotel o parním výkonu 110 t/h vysokotlaké páry a 15 t/h 
středotlaké páry. U tohoto zařízení bylo původním záměrem nahradit jeho provozováním 
část výkonu uhelné části teplárny v ekvivalentu 300 000 tun hnědého uhlí za rok a tím 
významně snížit produkci emisí. Spalovací zdroj na zemní plyn produkuje významně méně 
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emisí, než zdroj na spalování hnědého uhlí. Z ekonomických důvodů je v současné době 
situace poněkud jiná a paroplynový cyklus je provozován v jiném výrobním režimu.4 

Kvůli ukončení těžby hnědého uhlí ve velkolomu Chabařovice byla teplárna             
v průběhu let 1995-1996 donucena změnit palivo. Od roku 1996 je v teplárně spalováno 
výhradně hnědé uhlí z Lomu Bílina, který je ve vlastnictví firmy Severočeské doly, a.s. 

2.2 Dnešní podoba teplárny 

V současné podobě se jedná o stabilní a relativně moderní zdroj dálkového tepla       
a elektrické energie, sestávající z níže uvedeného základního výrobního zařízení: 

Tab. č. 1: přehled zařízení – kotelní jednotky 

Jmenovité parametry 
Tepelný 
výkon 

Tepelný 
příkon 

Jmen. 
účinnost 

 
Kotel 

 
Typ 

 
Výrobce 

 
Druh 
paliva 

 
Zařízení k 
omezování 

emisí MW t MW t % 
K1 Roštový VŽ 

Vítkovice 
hnědé 
uhlí 

42,7 54,1 83,3 

K4 Roštový VŽKG 
Vítkovice 

hnědé 
uhlí 

Společný el. 
statický 
odlučovač 42,7 54,1 83,3 

K5 Práškový 
granulační 

SES 
Tlmače 

hnědé 
uhlí 

El. statický 
odlučovač 

110,01 131,74 84,0 

K6 Práškový 
granulační 

SES 
Tlmače 

hnědé 
uhlí 

El. statický 
odlučovač 

110,01 131,74 84,0 

K7 Práškový 
granulační 

1. BSKG 
Brno 

hnědé 
uhlí 

El. statický 
odlučovač 

81,92 95,26 86,0 

K8 Práškový 
granulační 

1. BSKG 
Brno 

hnědé 
uhlí 

El. statický 
odlučovač 

81,92 95,26 86,0 

PPC 
(K10) 

Paroplyno
vý cyklus 

Kotel-
ABB 
Turbína-
Alstom 

zemní 
plyn 

 
Ne 

184,24 
 

205,17 89,8 

K11 Plynový ČKD 
Dukla 

zemní 
plyn 

Ne 10,76 12,0 89,7 

Paroplynový cyklus PPC je v současné době provozován v režimu dispečerské 
zálohy, jako podpůrné služky energetické sítě České republiky. Roční spotřeba zemního 
plynu se pohybuje max. v řádu několika milionů m3, počet provozních hodin se nachází 
v rozmezí 100-200 hodin za rok. 

V případě kotle K11 se jedná o posilovací zdroj, který je v současné době využíván 
pouze výjimečně a v minimální výši. 

Tyto dva plynové zdroje nejsou pro téma této diplomové práce dále relevantní        
a v následujících částech diplomové práce se jimi již nebudu zabývat.   

 

                                                 
4 [20] Kolektiv autorů Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Z historie teplárenství na Ústecku.  
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Tabulka č. 2: přehled zařízení - turbíny 

 
Turbína 

 
Typ 

Rok uvedení 
do provozu 

Jmenovitý 
elektrický výkon 

generátoru (MWel) 
TG4 Kondenzační, 

středotlaká 
1997 20 

TG5 Kondenzační, 
středotlaká 

1997 20 

TG6 Protitlaká, 
vysokotlaká 

1986 16 

TG7 Protitlaká, 
vysokotlaká 

1974 16 

TG8 Protitlaká, 
vysokotlaká 

1981 16 

PPC Spalovací 1998 70 

Spaliny z uhelných kotlů K1 – K8 jsou následně centrálně odsiřovány v provozu 
odsiřování spalin, který sestává ze dvou stejnocenných linek, jejichž součástí je vždy 
vlastní odsiřovací absorbér a baterie tkaninových filtrů. Principiálně se jedná o polosuchou 
vápennou metodu odsiřování, tedy o vstřikování suspenze produktu odsiřovací reakce 
obohacené vápenným mlékem do proudu spalin. Tkaninový filtr, který je blokově řazen    
za odsiřovacími absorbéry má za úkol odfiltrovat spolu se spalinami unášený lehký podíl 
produktu odsiřovací reakce spolu s popílkem, nezachyceným v předřazených 
odlučovačích. 

Projektované parametry provozu odsiřování spalin:  

Objem spalin – 2 x 800 000 Nm3/h vlhkých spalin 
Vstupní koncentrace SO2 – 4 200 mg/Nm3 
Výstupní koncentrace SO2 – 400 mg/Nm3 
Jmenovitá účinnost odsiřovacího procesu – 90 %. 
Dodavatelem stavby provozu odsiřování spalin bylo konsorcium firem PREUSSAG 
NOELL – KRC a ZVVZ Milevsko.  

Teplárna Trmice patří v současné době mezi největší teplárny v České republice      
a ročně spaluje 700 – 800 tisíc tun hnědého uhlí na výrobu tepla a elektrické energie. Jako 
stabilizačního paliva pro provoz práškových granulačních kotlů K5-K8 rovněž ročně spálí 
ca 1 500 tun těžkého topného oleje.  

Pro své provozy dále používá povrchovou vodu čerpanou vlastní čerpací stanicí 
z řeky Labe, kterou dle způsobu využití dále ve svých provozech upravuje. Provozuje 
vlastní odkaliště popílku a vlastní deponii škváry z roštových kotlů. 

2.3 Analýza současné technologie 

2.3.1 Blokové schéma uspořádání teplárny 

Viz příloha č. I. 



Bc. Václav Čermák: Využití biomasy jako náhrady hnědého uhlí v Teplárně Trmice 

2010                                                                                                                                      18                    

2.3.2 Roštové kotle K1, K4 

Jedná se o vysokotlaké sálavé kotle, vodotrubné jednobubnové s přirozenou 
cirkulací vody ve varném systému s pohyblivým vratisuvným roštem. Kotle jsou třítahové 
s 2 stupňovým přehříváním páry, 3 stupňovým ohřívačem vody (tzv. ekonomizer)              
a 2 stupňovým ohřívačem vzduchu. Spalovací komora nad šikmým roštem je vychlazována 
trubkami varného systému - výparníkem. Trubky varného systému jsou hladké, stěny         
a strop kotle jsou tvořeny těžkou zazdívkou.  

Kouřové plyny z obou kotlů, současně s popílkem jsou z topeniště odsávány (přes 
druhý a třetí tah kotle a vstupní kouřovod do, pro oba kotle společného dvousekčního 
elektrostatického odlučovače) dvěma společně řízenými kouřovými ventilátory. Výtlak 
obou kouřových ventilátorů je již společný a spaliny z obou kouřových ventilátorů jsou 
odsávány přes centrální klapku do provozu odsiřování spalin. 

Technologický celek (kotelní jednotka) je tvořen  jednak vlastním vysokotlakým 
kotlem (výroba tepla - páry) a jednak z návazných technologických pro výrobu tepla 
nezbytných celků (úprava a doprava paliva, přísun spalovacího vzduchu, odtah spalin, 
zajištění napájení kotle vodou  čištění spalin, odtah popela a strusky). 

2.3.3 Práškové granulační kotle K5, K6 

Jedná se o vysokotlaké, práškové granulační kotle, dvoutahové, s přirozenou 
cirkulací, se čtyřmi ventilátorovými mlýny s přímým foukáním a spalováním uhelného 
prášku, se zapalováním a stabilizací těžkým topným olejem. Oba kotle jsou konstrukčně 
shodné, jsou jednobubnové, dvoutahové, s 5-ti stupňovým přehřátím páry a s ohřívačem 
vody (ekonomizérem) ve druhém tahu. Jsou vybaveny dvěma rotačními regeneračními 
ohřívači vzduchu typu Ljungström (ROV). 

Technologický celek kotle sestává jednak z vlastního kotle (výroba tepla - páry)       
a dále z návazných technologických celků pro výrobu tepla nezbytných (úprava a doprava 
paliva, přísun spalovacího vzduchu, odtah spalin, zajištění napájení kotle vodou  čištění 
spalin, odtah popela a strusky). 

Kouřové plyny ze spalovací komory jsou současně s popílkem odsávány (přes 
teplosměnné plochy kotle, ROV a horizontální dvousekční elektrostatický odlučovač) 
dvěma samostatnými kanály, každý se samostatným  kouřovým ventilátorem. Výtlak obou 
kouřových ventilátorů každého kotle je zaveden do společného potrubí a spaliny z K5 
přímo a spaliny z K6 přes by-passovou klapku do společného potrubí do provozu 
odsiřování spalin. Kotel K6 je vybaven by-passem do komína č. 1 o výšce 220 m. Obě 
kotelní jednotky jsou vybaveny samostatným elektrostatickým odlučovačem s účinností 
98 %.  

Doprava popela z elektrostatických odlučovačů probíhá pneumaticky (tzv. suchý 
odběr) - z každé výsypky obou EO přes turniket a zařízení pro odběr popílku 
(mezizásobník a komorový podavač) pneudopravou do sila odsiřovací jednotky. Menší 
část popílku, jeho nejhrubší frakce, řádově ca 5 % hm. je vedena přes turniket do tzv. 
čajníku a dále prostřednictvím splavovacího žlabu na bagrovací stanici, odkud je čerpána 
jako hydrosměs bagrovacími čerpadly na odkaliště.  



Bc. Václav Čermák: Využití biomasy jako náhrady hnědého uhlí v Teplárně Trmice 

2010                                                                                                                                      19                    

2.3.4 Práškové granulační kotle K7, K8 

Jedná se o středotlaké, práškové granulační kotle, dvoutahové, s přirozenou 
cirkulací, se čtyřmi ventilátorovými mlýny s přímým foukáním a spalováním uhelného 
prášku, se zapalováním a stabilizací těžkým topným olejem. Oba kotle jsou konstrukčně 
shodné, dvoububnové, s bubny propojenými svazkem spádovek a várnic.  

Mazutové hořáky slouží pro zapalování kotle a uhelného prášku z práškových 
hořáků a také pro stabilizaci plamene při snížených výkonech kotle nebo při stabilizaci 
hoření při nestandardních stavech. Spalovací komora je čtvercového průřezu 6,8 x 6,8 m    
a je tvořena z membránových stěn, tzn. že jednotlivé várnice jsou mezi sebou svařeny 
prostřednictvím ploché oceli. Spalovací komora je zavěšena na nosné konstrukci kotle 
s dilatací směrem dolů.  

Technologický celek kotle sestává jednak z vlastního kotle (výroba tepla-páry)       
a dále z návazných technologických celků pro výrobu tepla nezbytných (úprava a doprava 
paliva, přísun spalovacího vzduchu, odtah spalin, zajištění napájení kotle vodou  čištění 
spalin, odtah popela a strusky).  

Kouřové plyny současně s popílkem jsou z topeniště odváděny z druhého tahu kotle 
jedním kouřovodem přes horizontální elektrostatický odlučovač (v případě K7 třísekční, 
v případě K8 čtyřsekční) tahem kouřového ventilátoru. Kouřový ventilátor je umístěn      
za poslední komorou elektrostatického odlučovače a odsáté spaliny jsou vedeny společným 
kouřovodem do provozu odsiřování spalin. Oba kotle mají společný by-pass spalin přímo 
do komínu č. 2. Obě kotelní jednotky jsou vybaveny samostatným elektrostatickým 
odlučovačem s účinností  98 %.  

Doprava popela z elektrostatických odlučovačů probíhá pneumaticky (tzv. suchý 
odběr): z každé výsypky obou EO přes turniket a zařízení pro odběr popílku (mezizásobník 
a komorový podavač) pneumatickou dopravou do sila odsiřovací jednotky. Menší část 
popílku, jeho nejhrubší frakce, řádově ca 5 % hm. je vedena do tzv. čajníku a dále 
prostřednictvím splavovacího žlabu na bagrovací stanici, odkud je čerpána jako hydrosměs 
bagrovacími čerpadly na odkaliště.  

2.3.5 Provoz odsiřování spalin 

Spaliny od všech uhelných kotlů (K1, K4, K5, K6, K7, K8) jsou soustředěny        
do centrálního kouřovodu, kterým jsou přivedeny  do centrální odsiřovací jednotky.        
Na vstupu je labyrintovým usměrňovačem zajištěna homogenizace spalin ještě              
před rozdělením na dvě odsiřovací linky. Homogenizace je nutná z důvodu rozdílných 
parametrů spalin jednotlivých kotlů, předně jejich teploty. 

Centrální odsiřovací jednotka je tvořena  dvěma shodnými odsiřovacími linkami, 
které pracují polosuchou vápennou metodou. Do proudu spalin je vstřikována vodní 
suspenze absorpčního činidla, přičemž při současném ochlazení spalin na optimální 
reakční teplotu a při chemické reakci s SO2 dojde k jejímu vysušení a výsledný produkt je 
odebírán v suchém stavu. Optimální reakční teplota se pohybuje v rozmezí teplot 70 °C - 
90 °C, přičemž platí, že čím je teplota nižší, tím je účinnost odsiřovací reakce vyšší. 
Zároveň je ale nutné dbát na dodržení minimální teploty vycházejících odsířených 
kouřových plynů, která je v řídícím software nastavena na hodnotu 68 °C. Při dosažení této 
teploty se automaticky a bezpodmínečně odstavuje dávkování absorpčního činidla           
do absorbérů (odsiřovacích reaktorů). Tato hodnota je stanovena s ohledem na teplotu 
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rosného bodu kyselých plynů, předně SO2 a SO3, která se při stávající koncentraci těchto 
plynů ve vystupujících kouřových plynech pohybuje v rozmezí teplot ca 55 °C – 60 °C. 
Dále platí, že teploty rosného bodu nesmí být, z důvodu jejich silně korozívních účinků, 
dosaženo po celé dráze kouřových plynů kouřovody a komínem (proto je v řídícím 
software jako minimální hodnota nastavena teplota 68 °C). 

Absorpčním činidlem je vápenný hydrát ve vodní suspenzi. Roztok vápenného 
hydrátu je připravován přímo v technologickém zařízení pro odsiřování  hašením páleného 
vápna (CaO), dodávaného z lokality Čertovy schody u obce Tmaň. Protože při prvním 
rozprášení do spalin neproběhne reakce u veškerého hydrátu, je zachycený produkt  
rozmícháván s vodou a znovu vstřikován jako základní médium. Roztok vápenného 
hydrátu (vápenné mléko) je pak pouze přidáván, aby bylo dosaženo předepsané (zvolené) 
hodnoty výstupní koncentrace SO2. Přebytečný produkt je dopravován do zásobního sila,   
a je používán jako jedna ze vstupních surovin, spolu s popílkem, odfiltrovaným ze spalin 
kotlů a vodou pro výrobu stabilizátu pro stavební účely, nebo aditivovaného granulátu    
pro rekultivace. 

2.4 Používaná paliva a jejich charakteristiky 

„Palivem je tuhý, kapalný nebo plynný hořlavý materiál určený ke spalování           
ve zdrojích znečišťování za účelem získání jeho energetického obsahu, který splňuje další 
požadavky stanovené touto vyhláškou.“5 

2.4.1 Hlavní palivo 

Jako hlavní palivo je pro všechny kotle, tedy K1-K8 používáno hnědé uhlí, 
nakupované od firmy Severočeské doly, a.s., těžební lokalita Lom Bílina. Konkrétně        
se jedná o výrobek s názvem průmyslová směs 3, se zkratkou PS3. 

„Aktivními prvky hořlaviny tuhých paliv jsou uhlík, vodík a síra. Vezmeme-li 
v úvahu, že voda jako produkt hoření vodíku může existovat v plynné a kapalné fázi, je 
možno zapsat následující termochemické rovnice: 

C + O2 � CO2 + 408 860 kJ.kmol-1 

H2 + 0,5 O2 � H2O + 241 790 kJ.kmol-1 (plyn) 

H2 + 0,5 O2 � H2O + 286 800 kJ.kmol-1 (tekutina) 

S + O2 � SO2 + 296 680 kJ.kmol-1  

Základními celky slučování v těchto rovnicích jsou moly. Každá značka v rovnici tedy 
znamená 1 kmol, tj. tolik látky v kg, kolik činí její molová hmotnost.“6 

Palivo v ročním množství 700 – 800 tisíc tun je dopravováno po železnici. 
Z vagonů je vyklopeno do hlubinného zásobníku, odkud je pásovou dopravou 
distribuováno buď přímo do provozních zásobníků jednotlivých kotlů, nebo na venkovní 
skládku paliva. Dle potřeby je rovněž ze skládky palivo pásovou dopravou přepravováno 
do provozních zásobníků kotlů. Veškeré palivo, dopravované do kotlů je vzorkováno 
pomocí automatických vzorkovačů a tříděno na třídiči. Nadsítný podíl, frakce nad 15 mm 

                                                 
5 [16] Vyhláška č. 357/2002 Sb., § 2 
6 [4] Noskievič P. Spalování uhlí, str. 19 
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slouží jako palivo pro roštové kotle K1 a K4, podsítný podíl je palivem pro práškové 
granulační kotle K5 – K8, kde se ještě dále mele na prach ve ventilátorových mlýnech. 
Nadsítné a podsítné je samostatně váženo na automatických pásových vahách.  

2.4.1.1 Kvantitativní bilance 

Spotřeba (údaje za rok 2009): 

Tabulka č. 3: spotřeba hnědého uhlí 

Spotřeba K1, K4 
(t) 

Spotřeba K5 – K8 
(t) 

Spotřeba  celkem 
(t) 

135 976 586 349 722 325 

2.4.1.2 Kvalitativní bilance 

Základní charakteristiky paliva PS3 a z něho vznikajících popelovin7: viz příloha č. II. 

2.4.2 Vedlejší palivo 

Jako vedlejší palivo pro práškové granulační kotle K5 – K8 je používán těžký topný 
olej (mazut). Toto palivo, jehož roční spotřeba činí v průměru 1 500 tun, je používáno 
pouze pro potřeby najíždění kotlů a dále pro potřeby stabilizace nestandardních stavů 
těchto kotlů, majících vliv na spalovací proces, např. výpadky a dílčí poruchy podavačů 
paliva, mlecích okruhů, aj. Výrobcem a dodavatelem jsou firmy Unipetrol, a.s., rafinerie 
Litvínov a Synthos Kralupy, a.s. 

Těžký topný olej je dopravován železniční dopravou, je skladován v párou 
vyhřívaných zásobnících, odkud je zubovými a posléze vřetenovými čerpadly čerpán       
do stabilizačních mazutových hořáků kotlů. 

Na celkové výrobě tepla se teplo ze spalování těžkého topného oleje podílí       
z 0,68 % (dle údajů za rok 2009). Jeho vliv je tedy zanedbatelný a dále již jeho vliv nebudu 
uvažovat. 

Tabulka č. 4: základní charakteristiky těžkého topného oleje8 

parametr jednotka hodnota 
Qi

r GJ/t 42 673 
Wt

r % hm. 0,03 
Ar % hm. 0,03 
Sr % hm. 2,01 

2.5 Popeloviny 

Popeloviny vznikají jako vedlejší produkt spalování (oxidace) výše uvedených 
paliv ve spalovacích komorách kotlů a jako vedlejší produkt odsiřování spalin. 

                                                 
7 [21] Severočeské doly, a.s. Katalog hnědého uhlí 2009-2010, str. 5-6 
8 Dle akreditované laboratoře dodavatele, průměrné hodnoty roku 2009 
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V oblasti teplárenství a energetiky vůbec, jsou popeloviny, respektive nakládání 
s nimi, spolu s vypouštěním emisí ze spalování paliv do atmosféry, jedním z hlavních 
faktorů, zásadním způsobem ovlivňujících životní prostředí. 

Pro možnost následného zkoumání vlivu eventuálního spalování, resp. 
spoluspalování biomasy na výsledné kvalitativní a kvantitativní charakteristiky popelovin 
poslouží jako výchozí stav pro porovnání charakteristiky stávajících popelovin, uvedených 
dále v této kapitole.  

2.5.1 Vymezení pojmu popeloviny 

Dle zařízení, kde popeloviny vznikají a pro potřeby kvantitativního a kvalitativního 
bilancování se tyto interně dále dělí na skupiny: 

- Popílek, resp. TZL, dále jen popílek z roštových kotlů K1, K4, odlučovaný           
ze spalin v elektrostatickém odlučovači 

- Popílek z práškových granulačních kotlů K5 – K8, odlučovaný ze spalin jednak 
mechanicky v cyklonech, jednak v elektrostatických odlučovačích 
Veškerý popílek (z K1 – K8) je pneumaticky dopravován do sil a odsud je posléze 
odebírán k následnému společnému využití. 
Využití: v duchu platných certifikátů pro následnou výrobu stabilizátu,              
nebo samostatně jako stavební hmota pro zásypy a násypy či pro výrobu cementu 

- Struska, resp. škvára z roštových kotlů K1, K4, vznikající na roštu po vyhoření 
spalitelných složek paliva, odlučovaná v odstruskovačích 
Využití: v duchu platného atestu jako stavební hmota pro zásypy a násypy 

- Struska z práškových granulačních kotlů K5 – K8, vznikající ve spodní části 
spalovací komory, drcená a vynášená v odstruskovačích 
Využití: v duchu platných certifikátů jako stavební hmota pro zásypy a násypy 

- Konečný produkt odsiřovací reakce spolu s popílkem, nezachyceným 
v elektrostatických odlučovačích, odlučovaný jednak v odsiřovacích absorbérech, 
jednak v tkaninových filtrech 
Využití: v duchu certifikovaného výrobního procesu pro následnou výrobu 
stabilizátu 

- Stabilizát, vznikající během certifikovaného výrobního procesu řízeným smícháním 
popílku s konečným produktem z odsiřovací reakce a se záměsovou vodou 
Využití: v duchu platných certifikátů jako stavební hmota pro zásypy a násypy,     
do těsnících vrstev, aj. 

2.5.2 Kvantitativní bilance 9 

Roštové kotle K1, K4: 
Poměr vznikajících množství jednotlivých popelovin:  popílek     :     škvára 
                                                                                        20 % hm.  :     80 % hm. 
Práškové granulační kotle K5 – K8: 
Poměr vznikajících množství jednotlivých popelovin:  popílek     :     škvára 
                                                                                        80 % hm.  :     20 % hm. 

 

                                                 
9 Dle provozní evidence TTR, rok 2009 
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Tabulka č. 5: kvantitativní bilance popelovin 

konečný produkt 
odsiřování spalin TZL(popílek) 

K1-K4 
TZL(popílek) 

K5-K8 
škvára       
K1-K4 

struska       
K5-K8 K1-K4 K5-K8 

 
celkem 

Q  (t) Q  (t) Q  (t) Q  (t) Q  (t) Q  (t) 
9 519 140 296 35 657 39 900 8 747 37 721 271 840 

Konečný produkt odsiřování spalin je v řízeném hmotnostním poměru, na základě 
platných certifikátů, míchán s popílkem a s vodou za vzniku stabilizátu. 

Výroba stabilizátu v roce 2009 – 228 531 t. 

2.5.3 Kvalitativní bilance 10 11  

Kvalitativní parametry popelovin dle výsledků vlastních analýz - viz příloha č. III. 

2.6 Emise 

2.6.1 Vymezení pojmu emise 

Emise vznikají jako vedlejší produkt spalování (oxidace) výše uvedených paliv     
ve spalovacích komorách kotlů. 

V oblasti teplárenství a energetiky vůbec, jsou emise, jejich odstraňování, resp. 
snižování jejich objemu a koncentrace a prostřednictvím komína jejich následné 
vypouštění do atmosféry k hlavním faktorům, zásadním způsobem ovlivňujících životní 
prostředí. Pro minimalizaci koncentrací a množství vznikajících emisních plynů je nutno 
dodržet několik zásad, z nichž mezi hlavní patří tyto: 

- přiváděné palivo do spalovacího zařízení musí kvalitativně a kvantitativně 
odpovídat jmenovitým parametrům, definovaných pro dané zařízení 

- je nutné dodržet poměr mezi hmotností paliva, přiváděného do spalovací komory   
a hmotností přiváděného spalovacího vzduchu, resp. v něm obsaženého kyslíku. 
Jinými slovy řečeno: je nutné dodržet stechiometrický poměr mezi množstvím 
přiváděného uhlíku v palivu a množstvím přiváděného kyslíku ve spalovacím 
vzduchu pro oxidační reakci (C + O2 � CO2, tedy z atomových hmotností 
reagujících prvků vyplývá, že k řádné oxidaci 12 hmotnostních jednotek uhlíku je 
nutné dodat 32 hmotnostních jednotek kyslíku, aby vzniklo 44 hmotnostních 
jednotek oxidu uhličitého) 

- je potřebné přiváděný spalovací vzduch optimálně rozdělit a rozvést po spalovací 
komoře (primární, sekundární a terciární vzduch) 

Pro možnost následného zkoumání vlivu eventuálního spalování, resp. 
spoluspalování biomasy na výsledné kvalitativní a kvantitativní charakteristiky emisí 
poslouží jako výchozí stav pro porovnání charakteristika stávajících emisí, uvedená dále 
v této kapitole.  

Škodlivé vlivy emisí možno rozdělit na vlivy: 

                                                 
10 [24] VÚHU, a.s. „Zprávy z dohledu nad řádným fungováním výroby jednotlivých VEP“ v roce 2009.    
11 [25] VÚHU, a.s. „Certifikát výrobku č. C 242 – 205/2009 – 002“. 
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- lokální (místní), kde typickými emisemi jsou emise mobilních zdrojů znečišťování, 
převážně autodoprava, emise lokálních domovních topenišť, kotelen, dále emise 
malých, středních a velkých stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování a emise 
z rozličných průmyslových výrob, vše převážně s nízkými komíny a tedy malými 
rozptyly škodlivých látek. 
Typickými druhy emisí jsou emise sazí, prachu (TZL), NOx, SO2. 

- regionální, kde typickými emisemi jsou emise zvláště velkých stacionárních 
spalovacích zdrojů a ostatních zvláště velkých stacionárních zdrojů, vesměs 
s vysokými komíny a tedy velkými rozptyly škodlivých látek. 
Typickými druhy emisí jsou emise prachu (TZL) frakce PM 10, NOx, SO2, CO. 

- globální, kde typickými emisemi jsou rovněž emise zvláště velkých stacionárních 
spalovacích zdrojů a ostatních zvláště velkých stacionárních zdrojů, zde však s tím 
rozdílem, že se jedná o emise s globálním škodlivým účinkem, tedy hlavně emise 
s vlivem na tvorbu skleníkového efektu. 

      Typickými druhy emisí jsou emise vodní páry, CO2, CH4, N2O, SF6.      

Emise TZL – vzniká jako produkt spalovacího procesu úletem tuhých částic spolu   
s proudem spalin. Bilancuje se na základě KME. 

Emise SO2 –  vzniká jako produkt oxidace spalitelné (oxidovatelné) síry, obsažené 
v palivu. Malá část SO2 se dále oxiduje na SO3.  

                           Bilancuje se na základě KME.         
                           S + O2 � SO2                          2SO2 + O2 � 2SO3  

Emise NOx –    jedná se o směs oxidů dusíku,  v které převažuje NO (více než 90 %), dále   
NO2 (ca 5 %), ostatní oxidy, tedy N2O, N2O3 a N2O5 jsou obsaženy            
ve zlomcích, max. v jednotkách procent. Bilancuje se na základě KME. 

            Skládá se z: 
- emise tzv. termických NOx, vznikajících ve spalovací komoře v místech s teplotou 

nad ca 900 °C oxidací dusíku N2, obsaženého ve spalovacím vzduchu  
- emise tzv. palivových NOx, vznikajících oxidací dusíkatých sloučenin, obsažených 

v palivu 
- emise tzv. promptních (rychlých) NOx, vznikajících přímo v plameni ve spalovací 

komoře                      
                     N2 + 2O2 � 2NO2              N2 + O � NO + N               N + O2 � NO + O 

Emise CO –  vzniká jako produkt nedokonalé oxidace uhlíku obsaženého v palivu. 
Bilancuje se na základě KME. 

                           2C + O2 � 2CO 

Emise TOC –   jedná se o celkovou emisi uhlovodíků, vznikající jako produkt reakcí 
během spalovacího procesu. Má přímou souvislost s obsahem CO           
ve spalinách. Bilancuje se na základě bilančního výpočtu pomocí 
emisního faktoru.  

Emise CO2 –     vzniká jako produkt oxidace spáleného (zoxidovaného) uhlíku obsaženého 
v palivu. Neměří se pomocí KME. Bilancuje se dle schváleného 
Monitorovacího plánu na základě bilančních výpočtů. 

                           C + O2 � CO2  

Emise PCDD/F (dioxinů) - jsou polychlorované organické heterocyklické sloučeniny 
(polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany). 



Bc. Václav Čermák: Využití biomasy jako náhrady hnědého uhlí v Teplárně Trmice 

2010                                                                                                                                      25                    

V případě jejich vzniku hraje významnou roli jednak obsah chloridů        
ve spalovaném palivu, jednak kvalita řízení spalovacího procesu a kvalita 
odlučování TZL (dioxiny se v emisích vážou na popílek a spolu s ním     
se i odlučují, takže v komínové emisi je jich pak minimální množství). 
Závislost mezi obsahem chloridů a zvyšujícím se obsahem dioxinů 
v emisích lze vysledovat při obsahu chloridů v palivu 2 g/kg sušiny a více. 

 

Obrázek č. 1: molekula chlordioxinu 

2.6.2 Vypouštěné emise a emisní limity  

Z důvodu centrálního odsiřování a centrálního konečného odprášení spalin ze všech 
kotlů jsou emisní limity stanoveny rovněž centrálně pro komín č. 2 jako zařízení, z kterého 
jsou emise po všech jejich úpravách vypouštěny do atmosféry. 

Jsou stanoveny níže uvedené emisní limity v mg/Rm3 a emisní stropy                 
jako absolutní množství dané emise za kalendářní rok v t/rok, zjišťované a vyhodnocované 
na základě kontinuálního měření emisí v komínu č. 2. Viz Tabulka č. 6. 

Platí, že splnění emisních stropů je předřazeno plnění emisních limitů. To mimo 
jiné znamená, že koncentrace vypouštěných emisí musí být v přímé vazbě na výši 
emisního stropu. Nesmí se stát, že přesto, že jsme nepřekračovali emisní limity, budou 
emisní stropy vyčerpány dříve, než na konci posledního dne v kalendářním roce. V praxi  
to znamená, že průměrné roční koncentrace emisí, které mají stanoveny emisní strop, musí 
být, a jsou maximálně na uvedených úrovních. Viz Tabulka č. 6. 

Za jistých podmínek, daných legislativou lze mezi dvěma podnikatelskými subjekty 
provést přesun části přiděleného emisního stropu dané škodliviny. Tento přesun podléhá 
schválení příslušným Krajským úřadem a musí být provedena změna Integrovaného 
povolení. 

Emise CO2 je zjišťována a vykazována na základě Ministerstvem životního 
prostředí schváleného „Monitorovacího plánu“. Jedná se o množstevní bilanci, 
bilancovanou na základě měření a stanovení kvantitativních a kvalitativních znaků 
spalovaných paliv. Za jakýsi limit je zde možno považovat emisní kvótu, resp. počet tun 
(povolenek) CO2, zdarma přidělovaných státem vždy na kalendářní rok, na základě        
tzv. „Národního alokačního plánu“, dále jen NAP. V případě CO2 lze v případě 
nedostatečné výše zdarma přidělené emisní kvóty nakoupit chybějící povolenky CO2       
na mezinárodní burze za aktuální tržní cenu. Naopak přebývající povolenky CO2 lze        
na mezinárodní burze prodat. Výše zdarma přidělovaných povolenek dle NAP -    
viz Tabulka č. 6.  
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Tabulka č. 6: emisní limity12 a průměrné koncentrace emisí 

Emisní limit Emisní strop Průměrná roční 
emisní koncentrace 

Emise dle NAP Emise                  
                
           jednotky mg/Rm3 t/rok mg/Rm3 t/rok 
TZL 80 48 10,5  - 
SO2 1 700 1 550 451  - 
NOx 650 1 607 423,5  - 
CO 250  -  93,3  - 
TOC13  15   -  - 
CO2  -  -  - 1 110 478 

pozn.: pro rok 2009 byl na základě výměny s jiným subjektem jednorázově navýšen emisní 
strop pro SO2 o 200 t/rok a jednorázově byly sníženy emisní stropy pro TZL na 43 t/rok     
a NOx na 1 527 t/rok. 

 Skutečná množství a průměrné koncentrace jednotlivých emisí, vypuštěných         
do atmosféry v roce 2009, viz Tabulka č. 7. 

Tabulka č. 7: množství a koncentrace emisí14 

podíl v 
komínu č. 

2

podíl v 
komínu č. 

2

kg/GJ t t mg/m3
R t t mg/m3

R t t mg/m3
R t

TZL 0,005 149 814,8 149 780,0 470,0 9 518,8 10,4 255,0 140 296,0 24,4 10,5 34,8
SO2 0,220 13 457,7 11 765,6 3 636,7 2 521,1 317,0 3 636,7 10 936,6 1 375,1 510,9 1 692,1

NOx 0,182 1 402,6 0,0 314,2 194,9 194,9 448,7 1 207,7 1 207,7 423,5 1 402,6

CO 0,450 350,0 0,0 260,6 183,1 183,1 54,7 166,9 166,9 93,3 350,0
TOC 0,012 149,8 0,0 3,0 26,8 26,8 123,0 123,0 149,8
CO2 101,876 784 657,0 0,0 140 194,0 140 194,0 644 462,0 644 462,0 784 657,0

ng/GJ g g ng/m3
N g g ng/m3

N g g ng/m3
N g

PCDD/F, 
vyj. jako 
TEQ 10,1 0,0778 0 0,0202 0,0146 0,0146 0,0202 0,0632 0,0632 0,0202 0,0778

komín č. 2 
(vypouštění do 

atmosféry)
odloučeno emise kotlů emise kotlůprodukce

emisní 
faktoremisní 

škodlivina

 K1, K4 K5 - K8

 

2.7 Spotřeba vápna na odsiřování spalin15 

Spotřeba vápna na odsiřování spalin je sledována a vykazována jako spotřeba CaO. 
Obecně platí, že čím nižší je koncentrace SO2 ve spalinách, tím vyšší je měrná spotřeba 
CaO na tunu odstraněného SO2. Chemická reakce při nižší koncentraci SO2 probíhá s nižší 
účinností a do produktu odsiřovací reakce přechází více nezreagovaného CaO. 

Orientačně, na základě provozních zkoušek, realizovaných při rozdílných 
provozních modelech lze měrnou spotřebu CaO, vztaženou k referenčním koncentracím 
SO2 ve vystupujících spalinách vyjádřit takto: 

                                                 
12 [18] Integrované povolení č. 167488/07. KÚ, str. 14 
13 Platí pro kotle K1 a K4 během spoluspalování biomasy 
14 Dle provozní evidence TTR, rok 2009 
15 Dle provozní evidence TTR, rok 2009 
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Tabulka č. 8: závislost spotřeby CaO na výstupní koncentraci SO2  

   Vstupní koncentrace 
SO2 

Výstupní koncentrace 
SO2 

Spotřeba CaO 

mg/Rm3 mg/Rm3 t CaO/t odstr. SO2 
3 500 0 
1 600 1,18 

400 1,80 

 
3 500 

200 3,20 

Graf č. 1: závislost spotřeby CaO na výstupní koncentraci SO2 
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Tabulka č. 9: měrné spotřeby CaO 

parametr jednotka hodnota
spotřeba CaO t 18 822
vyrobené teplo GJ 7 702 075
spotřeba HU t 722 325

odstraněný SO2 t 11 766

t CaO/t odst.SO2 1,60

kg CaO/GJ Qvyr 2,44

kg CaO/t HU 26,06
poměr Ca/S 2,29

měrná spotřeba 
CaO

 

3 Biomasa jako náhrada fosilních paliv, dostupnost a potenciál 
Obecná definice biomasy: 

„Biomasa obecně je veškerá organická hmota na Zemi, která se účastní koloběhu 
živin v biosféře. Jedná se o těla všech organismů, živých i mrtvých, od největších druhů            
až po mikroskopické – tj. živočichů, rostlin, hub, bakterií a sinic.“ 

Vstupní koncentrace SO2 
– 3 500 mg/Rm3 
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Současný systém výroby elektrické energie a tepla významně zatěžuje životní 
prostředí emisemi oxidů dusíku, oxidu siřičitého a prašným aerosolem. 

„Podstata energetického využívání biomasy je vždy spalovací proces, při němž 
vznikají oxidací hořlavých složek paliva vzdušným kyslíkem produkty reakce. Tyto 
produkty jsou vždy v plynné fázi a mohou být pouze nositeli fyzického tepla, které je       
ve spalovacím zařízení předáváno pracovní látce k využití, nebo mohou obsahovat navíc    
i chemickou energii obsaženou v hořlavých plynech s následným spalováním v jiném 
zařízení. V běžné terminologii hovoříme o spalování a zplyňování.“16 

Biomasu jako obnovitelný zdroj energie lze považovat jako udržitelnou alternativu 
k neobnovitelným, tedy fosilním palivům a jako jejich částečnou náhradu. V žádném 
případě si nelze myslet, že biomasa a její spalování vyřeší problém zmenšujících se zásob 
fosilních paliv a někdy v budoucnu jejich konečné vyčerpání a tedy, že fosilní paliva 
nahradí.  

V otázce emisních plynů, vznikajících po spálení, je přínos biomasy přinejmenším 
diskutabilní. V mnoha případech je produkce emisních plynů, vznikajících během 
spalování či spoluspalování biomasy vyšší, než v případě spalování tuhých fosilních paliv 
bez příměsi biomasy. Příčinu tohoto stavu vidím v tom, že biopaliva jsou mnohdy 
spalována v zařízeních, která nebyla konstruována pro tento typ paliva a tedy, že spalování 
neprobíhá v ideálních podmínkách. V otázce přijímání škodlivin z půdy je u biomasy  
podstatné, kde, na jaké půdě byla vypěstována. Škodliviny, které se během jejího růstu 
v biomase jako materiálu nastřádají, jsou ve spalovacím zařízení podstoupeny oxidaci        
a vysokým teplotám během spalovacího procesu a posléze v přeměněné či nepřeměněné 
podobě, pokud nejsou zachyceny filtrací, vypuštěny spolu s emisními plyny do atmosféry. 
Rovněž tak v případě spalování obilných otrub a některých dalších druhů biomasy je nutné 
počítat s vyšším obsahem dusíkatých sloučenin a sloučenin síry ve spalované biomase       
a tedy následně s vyššími emisemi NOx a SO2 ve spalinách. Toto je přičítáno faktu, že tyto 
sloučeniny jsou v obilném zrnu nejvíce zastoupeny právě ve slupce zrna, tedy                   
ve zmiňovaných otrubách. Po odstranění vnitřní části zrna během jeho zpracování zůstávají 
jako ve výrobě dále nevyužitelný zbytek ony otruby a v nich zakoncentrované sloučeniny 
dusíku, síry, těžké kovy, případně další nežádoucí látky.  

V případě emisí NOx lze i u zařízení speciálně konstruovaném ke spalování 
biomasy říci, že produkce těchto emisí je v mnoha případech přinejmenším srovnatelná 
s produkcí emisí NOx při spalování uhlí. Tato skutečnost vyplývá z faktu, že většina druhů 
spalitelné biomasy potřebuje ke kvalitnímu spálení až několikanásobně větší objem 
vzduchu, než samotné uhlí. Tento fakt kompenzuje nižší koncentraci NOx, vesměs 
dosahovanou v emisních plynech během spalování biomasy a výsledná výše emisí NOx 
během spalování biomasy je srovnatelná s výší emisí NOx při spalování uhlí.  

Obecně lze také konstatovat, že biopaliva jako taková jsou ve většině případů 
dražší, než paliva fosilní, předně uhlí, v případě kterého vidím největší potenciál jeho 
částečné náhrady biopalivy. 

Biomasu lze považovat za vhodný doplňkový zdroj energie, s potenciálem využití 
tam, kde je to ekonomicky výhodné a technicky možné. Co se týká využívání biomasy   
jako paliva, vidím největší, racionálně odůvodnitelný potenciál ve spalování odpadní 
biomasy, tedy biomasy vznikající jako odpadní produkt nějaké průmyslové výroby  

                                                 
16 [1] Noskievič P. Biomasa a její energetické využití, str. 17  
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činnosti. Tento pohled rovněž plně odpovídá filozofii současné legislativy z oblasti 
odpadového hospodářství, jak České republiky, tak i Evropské unie. Spalování pro tento 
účel cíleně pěstované biomasy na zemědělské či lesnické půdě, obecně nepovažuji            
za vhodné. Racionálně zdůvodnitelné je pěstování biomasy pro účely spalování na půdách 
jinak neobhospodařovaných, bez dalšího užitku ležících ladem. Postupné zvyšování 
intenzifikace zemědělské výroby totiž znamená následné vyjímání velké části ploch           
z produktivní zemědělské výroby. Částečně je tento problém řešen zatravňováním, příp. 
zalesňováním těchto ploch. Jako dobré řešení v tomto případě vidím pěstování energeticky 
využitelné biomasy na těchto pozemcích. 

Zde vidím hlavní, obtížně řešitelný problém v rozlišení a určení takto vyčleněných 
půd. Vypořádání se s dilematem, zda na zemědělské půdě pěstovat potraviny či palivo,      
a jeho racionální vyřešení, to je to, oč tu běží. Rovněž tak otázka vzájemné konkurence      
a následně otázka tlaku na zvyšování cen potravin je zcela zásadní a je nutné ji řešit. 
Nastavení určitého rovnovážného, všem stranám vyhovujícího stavu mezi výší zemědělské 
produkce určené pro výrobu potravin  a na druhé straně určené pro výrobu biopaliv          
se pravděpodobně neobejde bez určité regulace a kvót, definovaných a kontrolovaných 
státem. Této oblasti, dle mého názoru, chybí jasná logická a neoddiskutovatelná, rozuměj 
„neohebná“ pravidla. Zemědělská půda má primárně sloužit k jiným účelům,                  
než k pěstování biomasy pro účely spalování a pokud tomu má být jinak, musí být 
definovány jednoznačné podmínky, po jejichž splnění toto bude možné. 

3.1 Druhy biomasy, využitelné jako palivo 

„V České republice má tradici především využívání odpadů ze dřeva, ale rovněž 
nejsou opominutelné zdroje energie, které lze v budoucnu získávat především z jiných 
produktů zemědělské výroby (řepka, traviny, …).“17 

„Převážná část biomasy, určená k dalšímu využití, musí být předem upravena. 
V případě dřevních odpadů se jedná o odpad kusový, těžební zbytky a kůru, které se drtí, 
sekají, rozmělňují, třídí, případně suší. K tomu slouží štěpkovačky, drtiče a jiné 
rozmělňovače, jejichž úkolem je velikostně upravit částice dřevního odpadu tak, aby byly 
vhodné pro další využití. Dalším zdrojem upraveného paliva je odpad z výroby, piliny, 
hobliny, kusový odpad vhodný pro štěpkování, brusný prach apod.“18 

V posledních letech se ve vyspělých státech Evropy významně zvýšila technická 
úroveň zařízení k získávání, zpracování a využívání biomasy jako paliva. Jedná se zejména 
o dokonalé štěpkovací, peletizační a briketovací stroje, zařízení pro skladování                   
a dávkování paliv a zařízení pro jejich spalování s vysokou tepelnou účinností                    
a minimálními dopady na životní prostředí.  

Jednou z typických vlastností biomasy je vysoký obsah prchavé hořlaviny, vesměs 
v rozmezí 70 – 80 % hm. Tato vlastnost biomasu odlišuje od ostatních tuhých paliv, 
v našem případě hnědého uhlí, u kterého se obsah prchavé hořlaviny pohybuje kolem 54 % 
hm. Tato odlišnost klade rovněž odlišné, specifické nároky na řízení spalovacího procesu. 

„Pro spalování dřevního odpadu lze využít rovněž princip spalování na roštu. 
V ohništi kotle je spalovacím zařízením stupňovitý rošt s regulovanými přívody 
primárního spalovacího vzduchu pod rošt. Pohyb paliva po roštu se děje pomocí 
                                                 
17 [1] Noskievič P. Biomasa a její energetické využití, str. 8  
18 [1] Noskievič P. Biomasa a její energetické využití, str. 37 
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pohyblivých litinových roštnic, které se posouvají po vodorovné horní ploše chlazených 
nehybných roštnic a shrnují hořící hmotu na sousední spodní stupeň. Zónování roštu má 
zaručit správné rozdělení vzduchu.“19 

 Ohniště, v kterém má být spalována biomasa by mělo zajistit možnost vyhoření 
pokud možno veškerých hořlavých plynných složek prchavé hořlaviny. K tomu je potřebná 
dostatečně vysoká spalovací teplota ve spalovací komoře, dostatečné množství spalovacího 
vzduchu a jeho kvalitní rozvedení po spalovací komoře a jeho promísení s hořlavými plyny 
a dostatečně dlouhý čas pro spalovací proces. Roli rovněž hraje dostatečný objem ohniště   
a výška ohniště (spalovací komory). Platí, že čím je výška spalovací komory vyšší, tím 
dokonaleji vyhoří prchavá hořlavina. Podstatné je rovněž přivedení sekundárního 
spalovacího vzduchu do vhodného prostoru ve spalovací komoře a zajistit jeho dokonalé 
promísení se spalinami tak, aby v tomto prostoru ještě nevyhořená prchavá hořlavina měla 
možnost dohořet. 

„Řešením i pro stávající kotle může být kombinované spalování společně 
s kvalitními druhy uhlí, je však nutné stanovit nejdříve teoretické podmínky takovéhoto 
spalovacího procesu a ty pak ověřit a upřesnit provozními zkouškami.“20 

„Možnost uplatnění spoluspalování biomasy a uhelného prášku v ohništích 
stávajících kotlů má řadu předností. Mimo jiné je levnější. Současně je však nutno řešit 
řadu problémů, zejména vyřešení dopravy paliva na skládku, skladování paliva, dopravu 
paliva do kotle a míchání biomasy s uhlím, změnu teploty ve spalovacím zařízení a složení 
vznikajících spalin.“21 

Tyto požadavky, v rámci Teplárny Trmice, více, či méně splňují roštové kotle č. K1 
a K4 a jsou tím předurčeny ke spoluspalování biomasy ve směsi s hnědým uhlím. 

3.1.1 Rozdělení energeticky využitelné biomasy 

Aby bylo možno biomasu energeticky využívat jako biopalivo, musí tento materiál 
splňovat níže uvedené definice biomasy, tak, jak jsou uvedené v aktuálně platných 
relevantních legislativních předpisech České republiky.  

„Biomasou pro účely spalování ve zvláště velkých spalovacích zdrojích se rozumí 
produkt, který je tvořen zcela nebo zčásti z rostlinného materiálu pocházejícího                
ze zemědělství nebo lesnictví a který lze použít jako palivo za účelem získání jeho 
energetického obsahu, a dále uvedený odpad použitý jako palivo: 

1. rostlinný odpad ze zemědělství nebo lesnictví 
2. rostlinný odpad z potravinářského průmyslu, pokud se znovu využije jeho teplo 
3. rostlinný odpad z výroby čerstvé vlákniny a z výroby papíru z buničiny, pokud     

se spoluspaluje v místě výroby a vzniklé teplo se využije 
4. korkový odpad 
5. dřevní odpad s výjimkou dřevního odpadu, který může obsahovat halogenované 

organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu 
dřeva nebo nátěrovými hmotami, zahrnující především dřevné odpady tohoto typu 
pocházející z odpadů ze stavebnictví a z demolic.“22 

                                                 
19 [1] Noskievič P. Biomasa a její energetické využití, str. 59 
20 [1] Noskievič P. Biomasa a její energetické využití, str. 43 
21 [1] Noskievič P. Biomasa a její energetické využití, str. 37 
22 [15] Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., § 2 
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„Biomasou se rozumí nefosilní a biologicky rozložitelný organický materiál 
pocházející z rostlin, zvířat a mikroorganismů, včetně produktů, vedlejších produktů, 
zbytků a odpadu ze zemědělství, lesnictví a příbuzných odvětví, jakož i nefosilní                
a biologicky rozložitelné organické frakce průmyslového a komunálního odpadu, včetně 
plynů a kapalin znovu získaných rozkladem nefosilního a biologicky rozložitelného 
organického materiálu.“23 

Pro energetické využití je možné využít celou širokou škálu druhů paliv z biomasy. 
Rozhodnutí pro využití daného druhu biomasy jako paliva je závislé na několika 
charakteristikách, kde mezi nejdůležitější patří cena biomasy, přepočtená na 1 GJ tepla v ní 
obsaženého, dostupnost biomasy, vhodnost pro energetické využití, možnosti manipulace  
a další.  

Z důvodu kategorizace se biomasa, vhodná pro energetické využití, rozděluje podle 
jejího původu na biomasu: 

-  zbytkovou 
-  cíleně pěstovanou  

Biomasa zbytková pochází především ze zemědělské výroby jako vedlejší produkt 
potravinářského průmyslu. Cíleně pěstovaná biomasa se v posledních letech začíná více 
prosazovat díky možnosti využití ploch, které nejsou vhodné pro potravinářskou produkci. 
Biomasa těchto dvou původů pak může být dále buď spalována přímo, v surovém stavu, 
nebo je dále upravována a přepracovávána na kompaktní, vesměs peletizovaná biopaliva. 

Přehled druhů biomasy, jejich původu a konkurenčních odvětví z hlediska jejich 
jiného využití a jejich zařazení do kategorií dle Vyhlášky č. 482/2005 Sb., v platném znění, 
viz příloha č. IV. 

3.1.2 Biomasa vhodná pro spalování ve velkých energetických zdrojích 

Ne každá spalitelná biomasa je také vhodná ke spalování či spoluspalování           
ve velkých energetických zdrojích. Pro spalování či spoluspalování ve velkých 
energetických zdrojích jsou předurčeny v první řadě skupiny biomasy označované jako 
zbytky z předmýtní těžby dřeva, zbytky z mýtní těžby a primárního zpracování dřeva, dále 
také zbytky ze sekundárního zpracování dřeva (z dřevozpracujícího průmyslu a z papíren). 
Charakteristickým rysem těchto skupin paliv je jejich mechanizovaná těžba, zpracování     
a transport. Ze zemědělské biomasy je pro spalování či spoluspalování ve velkých 
energetických zdrojích vhodná většina fytomasy z rostlinné zemědělské výroby, tedy 
skupiny zbytkové slámy z pěstování obilnin a olejnin, sena z údržby trvalých travních 
porostů, cíleně pěstované energetické rostliny, zbytky z průmyslu potravinářského, 
krmivářského, apod. Charakteristickým rysem těchto skupin paliv je jejich mechanizovaný 
sběr, transport a manipulace. 

Pro případ využití biomasy jako náhrady ve velkých energetických zdrojích je vždy 
nutné brát v úvahu několik základních charakterizujících a pro tento případ využití              
i vymezujících vlastností. Jsou to: 

Ekonomické charakteristiky: 

- nákupní cena biomasy, přepočtená na jednotku využitelného tepla v ní obsaženého; 
v Kč/GJ 

                                                 
23 [10] Vyhláška č. 12/2009 Sb., § 2 
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- cena za přepravu biomasy 
- kategorie biomasy dle Vyhlášky č. 482/2005 Sb., v platném znění a z toho 

vyplývající tzv. zelený bonus, vyplácený za elektřinu vyrobenou z biomasy – viz 
příloha č. IV. 

Fyzikálně chemické charakteristiky: 

- skupenství, resp. konzistence biomasy 
- vyrovnanost fyzikálně chemických charakteristik v průběhu času, resp. jejich 

výkyvy 
- velikost zrna biomasy  
- výši prašného podílu v biomase z důvodu vzniku prašného, případně výbušného 

prostředí 
- mechanická pevnost a odolnost vůči abrazi 
- obsah H2O 
- spalné teplo a výhřevnost 
- obsah sloučenin chloru z důvodu možnosti vzniku chlorové koroze a eventuálního 

vzniku PCDD/F v emisních plynech 
- teploty deformace, měknutí, tání a tečení popela vzniklého z biomasy z důvodu 

možnosti spékání popela a zanášení spalovací komory 
- obsah sloučenin dusíku z důvodu možnosti vzniku neúměrně vysokých koncentrací 

emisí NOx 
- obsah sloučenin síry, s důrazem na spalitelnou, oxidovatelnou síru z důvodu 

možnosti vzniku neúměrně vysokých koncentrací emisí SO2 
- množství nespalitelných zbytků po spálení (popelnatost) a jejich chemické 

vlastnosti z důvodu možnosti potenciálního vzniku nebezpečného odpadu nebo    
při spoluspalování s jiným palivem znehodnocení vlastností i ostatních, resp. 
veškerých popelovin 

Přehled fyzikálně chemických vlastností základních druhů energeticky využitelné 
biomasy24. Viz příloha č. V. 

Logistické charakteristiky: 

- dostupnost biomasy z hlediska výše dopravních nákladů, závislých na vzdálenosti 
od místa spalování 

- v úvahu přicházející druhy dopravy a připravenost místa využití na tento druh 
dopravy  

- připravenost skladovacích a vnitrofiremních přepravních kapacit 
- vyváženost dodávek v rámci kalendářního roku a vazba na provoz zařízení 

v průběhu kalendářního roku, případně na velikost skladovacích kapacit z důvodu 
možnosti předzásobení 

Druhy vhodné biomasy (vždy po vyhodnocení výše uvedených ekonomických, fyzikálně 
chemických a logistických charakteristik): 

- dřevní štěpka, vyrobená prakticky z jakéhokoliv neznečištěného dřeva a kůra 
- peletizovaná biomasa, vyráběná z rozličných druhů „surové“, peletizovatelné  

biomasy, jako jsou: cíleně pěstované energetické plodiny, obilná či řepková sláma, 
seno, otruby, šrot, lihovarnické výpalky, různá rostlinná pletiva, řepné řízky, tráva, 
hobliny, piliny …. 

                                                 
24 Dle akreditovaných analýz, dodaných potenciálními dodavateli 
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- v případě některých zdrojů je možno ke spalování využívat přímo některé z výše 
uvedených druhů „surové“ biomasy, např. sláma, seno, hobliny, piliny aj. Tato 
biomasa je výrazně levnější a celý systém využití biomasy v tomto stavu je 
ekonomicky přijatelnější, protože není vynakládána další energie na vysoušení       
a peletizaci. V úvahu ale přichází pouze v případě takových zdrojů, které jsou       
na daný druh biomasy připraveny a mají celou problematiku logisticky a technicky 
zvládnutou.  

3.1.3 Biomasa vhodná pro spalování v Teplárně Trmice 

V současné době je Teplárna po logistické a technické stránce v plné míře 
připravena pouze na spalování, resp. spoluspalování, ve směsi s hnědým uhlím, 
peletizované biomasy. V případě peletizované biomasy se může jednat o pelety, vyrobené 
z rozličných druhů peletizovatelné biomasy s vyhovujícími fyzikálně chemickými 
vlastnostmi, jako jsou např.: cíleně pěstované energetické plodiny, obilná či řepková 
sláma, seno, otruby, šrot, lihovarnické výpalky, různá rostlinná pletiva, řepné řízky aj. 
Omezeně, po jistých technických úpravách, lze uvažovat o spoluspalování určitého 
množství kvalitní, středně hrubé až hrubé dřevní štěpky. Neuvažuji štěpku, vyráběnou 
z rychle rostoucích dřevin. Celková výměra plochy, na které se rychle rostoucí dřeviny 
pěstují  činí v rámci celé ČR pouze ca 200 hektarů. Její množství je tedy nevýznamné        
a celou oblast pěstování rychle rostoucích dřevin nevidím jako perspektivní. 

Teplárna Trmice má pro tento záměr k dispozici skladovací kapacity v podobě dvou 
válcových, vertikálně orientovaných sil, každé o kapacitě 2 x 183 m3. Doprava do sil je 
technicky řešena jako pneumatická, tzn., že pro dopravu peletizované biomasy přicházejí 
v úvahu pouze autocisterny s možností pneumatického vyprazdňování. Z důvodu 
nepřítomnosti železniční vlečky v blízkosti skladování biomasy není doprava po železnici 
možná. Tento fakt lze vnímat jako významný omezující faktor, zásadním způsobem 
limitující potenciální dodavatele a druhy dodávané biomasy. Tato doprava je rovněž 
charakteristická vyšší ekonomickou náročností, o několik desítek procent vyšší, než 
klasický konvenční způsob přepravy v běžných nákladních automobilech.  
Viz příloha č. VI. 

3.2 Dostupnost biomasy a potenciál 

Uvažuji zde pouze biomasu, vhodnou ke spalování v řešeném zařízení, tedy 
peletizovanou biomasu, resp. biomasu vhodnou k následné peletizaci, případně středně 
hrubou až hrubou dřevní štěpku.  

3.2.1 Dostupnost a potenciál v rámci České republiky 

Biomasa je dlouhodobě pro Českou republiku z obnovitelných zdrojů energie, dále 
jen OZE, nejperspektivnější. Dle současné, aktuálně platné energetické koncepce ČR         
by v roce 2030 měla tvořit až 85 % z celkového využití OZE. V roce 2003 to bylo ca       
80 %.25 Převážná část výroby elektřiny z biomasy je v současnosti realizována formou 
spoluspalování s uhlím ve velkých elektrárenských a teplárenských blocích, vesměs 
s roštovým nebo fluidním topeništěm. Většina energeticky využívané biomasy, více než  
80 %, je v rámci ČR spotřebováváno na výrobu tepla v teplárnách a ve výtopnách. Ve své 
                                                 
25 [30] www.mpo.cz 
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většině je biomasa využívána v podobě dřevního odpadu z dřevozpracujícího průmyslu, 
odpadu z papíren, palivového dřeva. Ve výrazně menší míře jsou energeticky využívány 
další druhy biomasy, jako je např. zbytková biomasa z těžby dřeva, seno, sláma, aj. 

Dostupný a ekonomicky využitelný potenciál energeticky využitelné biomasy         
a podíl jednotlivých druhů takto využitelné biomasy v ČR je a pravděpodobně ještě dlouho 
bude velmi diskutovanou otázkou. Potenciál biomasy v rámci ČR hodnotilo několik studií. 
Z důvodu metodické nejednotnosti použitých postupů jsou výstupy z těchto studií 
nejednoznačné, ve svých závěrech značně se lišící. Tato nejednoznačnost a mnohdy 
rozporuplnost se následně odráží v postoji Vlády ČR, státní energetické politice a dále       
v krajských energetických koncepcích.  

Na rozdíl od fosilních paliv jsou fytopaliva většinou dražší. Ceny fosilních paliv    
ale často nezahrnují veškeré negativní externality vyplývající z těžby a využití. Postupná 
deregulace cen energie bude částečné substituci fosilních paliv biopalivy napomáhat. 
Nejvyšší rozvoj fytoenergetiky totiž nastal ve státech, které zavedly ekologickou tzv. 
uhlíkovou daň, kde se zdaňuje 1t oxidu uhličitého, emitovaného spalováním fosilních 
paliv. Z výnosu uhlíkové daně je následně poskytována státní dotace na instalovaný výkon 
fytoenergetického zařízení, příp. na pěstování energeticky využitelných zemědělských 
plodin. Impuls k rychlému rozvoji fytoenergetiky je tedy v rukou státu, který vládne 
nástroji legislativními, daňovými a subvenčními. 

V rámci ČR se každoročně produkuje velké množství odpadní biomasy, potenciálně 
vhodné k následnému využití v energetických zařízeních k výrobě tepla. V úvahu přichází 
využití biomasy jako paliva přímo ve stavu, v jakém je biomasa produkována prvovýrobci. 
Toto ale lze samozřejmě realizovat pouze v zařízeních k tomu uzpůsobených. V druhé řadě 
přichází v úvahu její přepracování do ušlechtilejší podoby, např. formou peletizace,          
či briketování. Tímto dalším zpracováním a vložením další energie do zpracování biomasy 
se samozřejmě navyšují výrobní náklady a zvyšuje se cena této biomasy.  

Tabulka č. 10: dostupná množství peletizované biomasy v rámci ČR26 

Druh biomasy Množství (t/rok) Výhřevnost (kJ/kg) 

Pelety z obilné slámy 31 000 15 200 
Pelety z řepkové 
slámy 

10 000 17 200 

Pelety ze šťovíku 
krmného 

2 000 14 870 

Pelety z makoviny 1 000 14 480 
Pelety ze sena 16 000 15 000 
Pelety z dřevních pilin 10 000 15 000 
Pelety z vyslazených 
řepných řízků 

20 000 13 823 

Pelety z odpadního 
papíru a kartonu 

1 500 13 230 – 14 620 

Dřevní štěpka 62 000 8 000 – 14 000 

 

                                                 
26 Dle aktuálních nabídek externích dodavatelů 
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Graf č. 2: dostupná množství peletizované biomasy v rámci ČR 
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Fotografie jednotlivých druhů biopaliv - viz příloha č. VII.  

3.2.2 Dostupnost a potenciál v rámci ústeckého regionu 

Vycházím z předpokladu, že z důvodu nákladů na dopravu je ekonomicky 
přijatelné a zdůvodnitelné dovážet biomasu ze vzdálenosti maximálně 60 km (tj. ca 50 km 
přímé vzdálenosti) od místa využití, tedy Teplárny Trmice. Tato oblast zahrnuje ca bývalé 
okresy Ústí nad Labem, Teplice, Děčín, Most, Litoměřice a Česká Lípa. Přeshraniční 
oblasti v Německu neuvažuji. 

 

Obrázek č. 2: vyznačení svozové oblasti na mapě Ústeckého kraje27 

                                                 
27 [31] www.mapy.cz 
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Charakteristika oblasti 

V oblasti je poměrně rozvinutá živočišná výroba, která spotřebovává významnou 
část produkované biomasy a tím pádem snižuje množství biomasy, které je k dispozici   
pro jiné účely, tedy i spalování. V některých lokalitách jsou funkční, před spuštěním, 
případně se staví zařízení, využívající jako surovinu biomasu. Tato skutečnost zvyšuje 
konkurenci a tím i zvyšuje tržní cenu biomasy v ústeckém regionu. Část slámy                  
ze zemědělské výroby je již dodávána tuzemským i zahraničním zájemcům. Problematiku 
pěstování energetických plodin zemědělci často sledují s nedůvěrou, zkušenosti                  
z praktických realizací jsou po ekonomické stránce často negativní. V otázce pěstování 
energetických plodin přichází v úvahu pěstování energeticky využitelné biomasy jako 
meziplodiny na části výměry zemědělské půdy. Často ale odrazují investice do pořízení 
nových zemědělských strojů. Významnou skutečností, kterou je nutno brát v úvahu, je 
rovněž fakt, že v případě pěstování energeticky využitelné biomasy je z půdy odklizeno    
až 99 % vypěstovaného zemědělského materiálu, což při opakované víceleté realizaci vede    
k významnému snížení kvality zemědělské půdy. 

Tabulka č. 11: Dostupná množství biomasy v rámci ústeckého regionu28 

Množství (t/rok) Druh biomasy 
celkem z toho potenciálně 

peletizované 

Výhřevnost (kJ/kg) 

Obilná sláma 473 330 30 000 15 200 
Řepková sláma 63 238 10 000 17 200 
Seno 276 178 10 000 15 000 
Dřevní štěpka 91 465 0 8 000 – 14 00029 
Lihovarnické výpalky 100 000 80 000 17 500 

Graf č. 3: dostupná množství biomasy v rámci ústeckého regionu 
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28 [23] CZ Biom - České sdružení pro biomasu. Studie potenciálu biomasy, str. 103  
29 Dle zbytkového obsahu H2O a druhu zpracované dřeviny 
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Množství peletizované biomasy se samozřejmě může až několikanásobně zvýšit, 
závisí pouze na poptávce a ochotě odběratelů přistoupit na ceny výrobců a distributorů. 

4 Technické aspekty, omezení a vliv na technologii spalování 
V této kapitole shrnuji zkušenosti z reálných spalovacích zkoušek spoluspalování 

rozličných druhů energeticky využitelné biomasy ve směsi s hnědým uhlím, realizovaných 
v období let 2005 – 2009 v roštových kotlích K1 a K4 a vyvozuji z nich příslušné závěry. 

V současné době není možné z důvodu nedostatečné technické připravenosti 
zařízení plnohodnotně spoluspalovat jinou, než peletizovanou biomasu. Jednoznačně 
největší zkušenosti byly získány se spoluspalováním peletizovaných lihovarnických 
výpalků. Proto také bude tato kapitola pracovat převážně se zkušenostmi ze spalovacích 
zkoušek spoluspalování peletizovaných lihovarnických výpalků. 

Přehled v minulosti realizovaných zkoušek spoluspalování biomasy ve směsi          
s hnědým uhlím, viz Tabulka č. 12. 

Tabulka č. 12: přehled realizovaných spalovacích zkoušek 

Datum 
zkoušky 

Zařízení 
(kotel) 

Druh biomasy Obsah biomasy 
ve směsi s HU 

14.-15.12.2005 K4 Peletizované 
lihovarnické výpalky 

20 % hm., 30 % hm., 
50 % hm. 

25.-26.5.2006 K1 Dřevní štěpka 10 % hm., 35 % hm. 
17.-18.4.2007 K4 Peletizované obilné 

otruby 
50 % hm. 

15.9.2008 K4 Peletizované 
lihovarnické výpalky 

20 % hm. 

25.-27.9.2008 K1, K4 Peletizované 
lihovarnické výpalky 

30 % hm. 

4.1 Vliv kvality spalované biomasy 

4.1.1 Vliv granulometrického složení biopaliva 

Jedním z podstatných faktorů, souvisejících pravděpodobně s tvorbou nálepů        
ve spalovací komoře, je granulometrické složení spalované biomasy, v našem reálném 
případě peletizovaných lihovarnických výpalků. Viz příloha č. VIII. 

Velmi vysoký podíl jemnozrnné frakce výpalků, mnohdy až 80 % hm. způsobuje 
nežádoucí stav už v samotném uhelném zásobníku, kde na základě rozdílných měrných, 
resp. sypných hmotností dochází k částečnému vydělování lehčí prachové frakce biomasy  
a jejímu transportu ke stěnám zásobníku (dále viz kap. č. 4.1.2). Tento efekt je pak 
následně umocněn při vlastním spalování v roštovém kotli, kde zřejmě prouděním 
spalovacího vzduchu a pohybem paliva po roštu je přednostně transportován k bočním 
stěnám kotle. Zde se pak zvětšuje podíl jemné frakce snáze tavitelné bioložky a vlivem 
většího objemu zde vznikajícího nataveného popela se tento postupně stmeluje, společně 
s vznikajícím uhelným popelem, v objemné agregáty a velké taveninové slepence.  
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Dalším nepříznivým faktorem, na jehož vzniku se rovněž významně podílí 
nevyhovující granulometrické složení biopaliva je lokální zneprůchodnění roštu,             
což následně způsobuje turbulentní proudění primárního spalovacího vzduchu, vháněného 
z podroští a spalin, ulétávání prachových podílů a jejich hoření v horní části spalovací 
komory. Logickým důsledkem tohoto stavu je vysoká koncentrace emisí CO za K1, K4 – 
400-850 mg/Rm3, normál do 200 mg/Rm3. Vysoké emise CO lze považovat                      
za jednoznačný indikátor v kotlích probíhajícího nedokonalého spalování a tedy 
přítomnosti redukční atmosféry.  

Po oxidu uhelnatém jsou dalším produktem nedokonalého spalování relativně 
objemné, minimálně hmotné mastné saze. Prakticky se jedná o čistý uhlík. Jednou              
z vlastností uhlíku jako prvku je skutečnost, že se prakticky nenabíjí elektrickým nábojem. 
Tzn., že pokud se tyto vzniklé saze nenabijí elektrickým nábojem, není možno je odloučit 
v elektrostatických odlučovačích – viz vysoká koncentrace TZL, v tomto případě sazí, 
v emisních plynech za K1, K4 během spalovacích zkoušek. Tyto neodloučené saze jsou 
unášeny spolu s emisními plyny do provozu odsiřování spalin, kde mohou negativně 
ovlivnit vlastní odsiřovací proces. Odloučeny jsou až ve vlastním odsiřovacím absorbéru   
a v tkaninových filtrech. Popílek se i nadále odlučuje v nezměněné míře. 

V případě dlouhodobého spalování biopaliv s vysokým podílem jemnozrnné frakce 
hrozí zanášení vnitřních vestaveb v kotlích, poškození roštu a vnitřku spalovací komory  
spečenými agregáty popela na roštu i v jiných částech spalovací komory, zhoršení prostupu 
tepla a tedy snížení účinnosti kotle jako takového. 

Veškerá výše uvedená rizika mohou být minimalizována významným snížením 
podílu jemnozrnné frakce ve výpalcích.  

V případě spalování v roštových kotlích lze obdobné problémy očekávat                 
u takových biopaliv, lze ale říci i obecně paliv, kde jemnozrnná frakce výrazně převyšuje 
frakce s většími rozměry zrna. 

4.1.2 Vliv měrné hmotnosti spalovaného biopaliva 

Jelikož je směs biopaliva a hnědého uhlí, určená ke spalování, vytvářena ještě      
před vlastní spalovací komorou mísením dvou samostatných, kontinuálně vážených proudů 
a následně je plněna do uhelných zásobníků vlastních kotlů, lze očekávat problémy, 
související s rozdílnými měrnými a sypnými hmotnostmi mísených a posléze ve směsi 
spalovaných paliv. Platí, že čím více rozdílné měrné hmotnosti dvou mísených paliv 
budou, tím pravděpodobněji mohu očekávat, že v uhelných zásobnících, během pohybu 
palivové směsi směrem dolů, do spalovací komory, bude docházet k níže uvedeným 
nežádoucím jevům. Těžší hnědé uhlí bude propadat uhelným zásobníkem rychleji a spíše 
středem a lehčí biomasa bude vytlačována ke stěnám zásobníku a její pohyb směrem dolů 
bude pomalejší. V konečném důsledku lze očekávat vytváření nehomogenit v palivové 
směsi, tvorbu vrstev paliva s majoritní jednou či druhou složkou. Tento stav se logicky 
nepříznivě projeví v kvalitě spalovacího procesu, v nestálosti provozních parametrů           
a nakonec i v technickém stavu kotlů. Očekávám, že v případě spoluspalování peletizované 
biomasy k tomuto jevu nebude docházet vůbec, anebo velice okrajově a vliv nebude 
významný (typická měrná peletizované biomasy je blízká měrné hmotnosti HU). Jiný 
případ ovšem nastane v případě spoluspalování dřevní štěpky, v jejímž případě je odstup 
měrné hmotnosti od měrné hmotnosti hnědého uhlí významný. V případě spoluspalování 
dřevní štěpky je nutné počítat se vznikem výše popisovaného jevu a snažit se mu 



Bc. Václav Čermák: Využití biomasy jako náhrady hnědého uhlí v Teplárně Trmice 

2010                                                                                                                                      39                    

předcházet. Jako prevenci vzniku tohoto jevu doporučuji spoluspalovat dřevní štěpku 
s maximálním hmotnostním podílem ve směsi ve výši 15 - 20 % hm.    

Tabulka č. 13: měrné hmotnosti potenciálně spalovaných paliv30 

Palivo Hnědé uhlí Peletizovaná biomasa Dřevní štěpka 

Měrná hmotnost (kg/m3) 800-830 580 - 660 200 - 240 

4.1.3 Vliv p řítomnosti sloučenin chloru 

Při spalování či spoluspalování biopaliv, tedy paliv, u kterých obecně lze očekávat 
vyšší obsah sloučenin chloru v hmotě, je vždy nutné počítat s tzv. chlorovou korozí 
spalinového traktu a výhřevných ploch kotle.  

Obsahy sloučenin chloru se v běžně dostupné biomase pohybují většinou v rozmezí 
od 0,01 % hm. do 0,8 % hm. Viz Tabulka č. 14. 

Tabulka č. 14: typické obsahy sloučenin chloru v biomase31 

Druh biomasy Obsah sloučenin chloru (% hm.) 
Dřevní štěpka 0,01 
Rychle rostoucí dřeviny 0,02 – 0,05 
Lihovarnické výpalky 0,1 
Obilná sláma 0,38 
Řepková sláma 0,34 
Seno 0,6 - 0,8 

Mechanismus vzniku chlorové koroze 

Sloučeniny chloru se působením vysokých teplot ve spalovací komoře částečně 
nebo zcela rozkládají za vzniku plynného chloru Cl2. Molekula chloru následně reaguje      
s vodou v podobě vodní páry za vzniku plynného chlorovodíku. Molekuly plynného Cl2,  
či chlorovodíku HCl difundují trhlinami a póry v ochranné vrstvě, vytvořené na povrchu 
ocelových materiálů, vystavených působení těchto silně korozívních plynů. Zde                
se setkávají s vlastním ocelovým materiálem a jako silně korozívní plyny následně 
způsobují korozi spalinového traktu a výhřevných ploch kotle. Reálně je rovněž nutno 
počítat se vznikem interkrystalické koroze oceli, kdy vlivem působení agresivního 
chlorovodíku dochází k rozrušování hranic jednotlivých zrn materiálu (koroze probíhá     
po hranách zrn). Při obsahu sloučenin chloru v biomase do 0,1 % hm., což je většina 
produkované biomasy, lze ve spalinách reálně očekávat koncentraci HCl na úrovni           
ca 20 mg/Nm3 (teoretická koncentrace HCl, kdy se uvažuje, že se veškerý chlor přemění  
na HCl je ca 10 x vyšší, tedy 200 mg/Nm3). Tato hranice je také často považována            
za bezpečnou hranici obsahu sloučenin chloru a z něho vznikajícího HCl ve spalované 
biomase. Ale již při obsahu sloučenin chloru v biomase ve výši 0,4 % hm. lze v reálných 
spalinách očekávat výslednou koncentraci HCl na úrovni kolem 80 mg/Nm3 (teoretická 
koncentrace ca 800 mg/Nm3). Při této koncentraci HCl v emisních plynech lze již počítat 

                                                 
30 Dle výsledků vlastních analýz 
31 Dle realizovaných analýz nabízených druhů biomasy 
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s poměrně významným negativním vlivem na teplosměnné plochy a vyzdívky kotle. Při 
spoluspalování biomasy ve směsi s hnědým uhlím (50 % hm. biomasy ve směsi) je           
za bezpečnou hranici obsahu chloru v biomase považován obsah sloučenin chloru ve výši 
ca 0,2 % hm.32 

Při spalování či spoluspalování biomasy s vyšším obsahem sloučenin chloru lze 
doporučit postup, kdy dochází k řízenému míchání různých druhů biomasy s různě 
vysokými obsahy sloučenin chloru a tím vyšší obsahy sloučenin chloru eliminovat. 

Krátkodobě lze do určité míry připustit i vyšší obsahy sloučenin chloru                  
ve spalované biomase, než zde doporučované. Toto se ale nesmí stát pravidlem. Spalinové 
trakty a výhřevné plochy kotlů K1 a K4, kde se předpokládá spoluspalování biopaliv 
v rámci Teplárny Trmice, nejsou navrženy s ochrannými opatřeními proti korozi. Je proto 
nutné vždy vážit, jakou biomasu budu nakupovat a spalovat. Vždy je nutné se rozhodovat 
na základě výsledku analytického stanovení sloučenin chloru v uvažovaném palivu. 

Za nejvíce problematické druhy biomasy, reálně uvažované v této práci, lze 
z pohledu obsahu sloučenin chloru považovat tyto druhy biomasy: 

- pelety ze sena (0,6 – 0,8 % hm. sloučenin chloru) 
- pelety z obilné slámy (0,38 % hm. sloučenin chloru) 
- pelety z řepkové slámy (0,34 % hm. sloučenin chloru) 

4.2 Vliv vznikajících popelovin  

„Spékavost uhlí je způsobena měknutím živičných složek hořlaviny při zahřívání. 
Zrna se tak slepují ve shluky, což je nepříjemné při spalování na roštu. Vytváří se spečená 
vrstva, neprostupná pro spalovací vzduch, ve které uhlí nevyhoří, a která napomáhá 
vytváření místní redukční atmosféry s následným tavením popeloviny. Mírné spékání uhlí 
na roštu je však výhodné, neboť omezuje propad drobných nevyhořelých částic roštem       
i únos jemných částic z vrstvy.“33 

„Charakter nánosů popela na stěnách ohniště a výhřevných plochách závisí           
na fyzikálně chemických vlastnostech popela a na chemické povaze a teplotě prostředí,    
ve kterém vznikají. Za teplot, převyšujících teplotu měknutí, vznikají nánosy slinuté,         
za nižších teplot nánosy stmelené. Tyto nánosy snižují tepelný tok stěnou, čímž se snižuje 
výkon kotle a klesá účinnost v důsledku zvýšení ztráty tepla ve spalinách, odcházejících 
z ohniště. Současně se zvyšují hydraulické odpory na straně spalin. Tvorba nánosů bývá 
činitelem, limitujícím nepřetržitý provoz, který byl v některých případech omezen i jen    
na několik dnů. V těchto extrémních případech bylo omezení provozu způsobeno pádem 
uvolněných bloků nánosů o tloušťce i několika decimetrů do výsypky, což způsobilo její 
neprůchodnost.“34 

„Nelze opomenout ani provozní potíže se vznikem škváry a nánosů                        
na teplosměnných plochách při přímém spalování. Dřevní odpad má sice malý obsah 
popela, ale poměrně nízkou teplotu měknutí, tavení a tečení. V mnoha případech se stává, 
že nánosy popelovin, které se nalepují na stěny předtopeniště, difundují do vyzdívky a tím 

                                                 
32 [27] Enžl M. Spoluspalování biomasy na roštovém kotli-souhrnná technická zpráva 
33 [4] Noskievič P. Spalování uhlí, str. 15 
34 [4] Noskievič P. Spalování uhlí, str. 11-12 
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snižují její odolnost proti teplotě. Dochází pak k tomu, že se vyzdívka po tenkých vrstvách 
v exponovaném místě odlupuje a tím se snižuje její předpokládaná životnost.“35 

4.2.1 Vliv tavitelnosti popelovin 

Závažným problémem, s kterým je nutno při úvahách o spoluspalování biomasy 
počítat, je spékavost popela, respektive nižší teploty lepení, měknutí, tavení a tečení 
popela. U popela z hnědého uhlí jsou tyto teploty na úrovni 1220 °C a výše. Jsou tedy 
dostatečně vysoké a během spalovacího procesu v roštových kotlích těchto hodnot není 
s dostatečnou rezervou dosahováno. Problémy totiž nastávají tehdy, kdy minimálně 
v některých, byť krátkých okamžicích je těchto teplot ve spalovací komoře, resp. přímo   
na roštu dosahováno. Potom může docházet k tavení popela a po jeho ochlazení                 
k slepování a spékání do rozměrných agregátů, které se s velkými obtížemi pohybují        
po roštu. Další problémy nastávají v odstruskovačích, které si často s těmito spečenými 
agregáty nedokážou poradit. V tomto okamžiku je nutný zásah lidské pracovní síly. Velice 
často je nutné zvolit krajní řešení, a to odstavení kotle z provozu a po vychladnutí 
spalovací komory, opět pomocí lidské pracovní síly, vyčištění  povrchu spalovacího roštu   
a spodní části spalovací komory.  

Při spalování biomasy, bohužel velice často, k takovým problémům dochází. Např. 
v případě spalování obilné slámy nebo sena se popel těchto druhů biomasy začíná lepit      
a měknout už při teplotách kolem 880 °C. Rovněž tak v případě spoluspalování 
peletizovaných lihovarnických výpalků, které se v současné době jeví jako pro teplárnu 
Trmice nejdostupnější energeticky využitelná biomasa, je nutné tento stav předpokládat. 
Podle provedených analýz se u této biomasy tyto teploty pohybují již na úrovni kolem   
860 °C (úplné tavení popela kolem 900 °C). Toto jsou již teploty, kterých je v roštových 
kotlích K1 a K4 dosahováno. V minulosti již realizovanými spalovacími zkouškami s tímto 
biopalivem byl tento předpoklad opakovaně potvrzen. Je proto velice potřebné, v otázce 
míchání reálné směsi hnědého uhlí s biopalivem, v našem případě nejpravděpodobněji 
lihovarnickými výpalky, postupovat racionálně a nezvyšovat podíl biopaliva ve směsi 
dlouhodobě nad úroveň 25 % hm. Tento podíl se na základě realizovaných zkoušek, 
s ohledem na lepení, měknutí a tavení popela jeví jako relativně bezpečný. Tyto 
skutečnosti mají přímou souvislost s obsahy hlavních tavících složek v palivu, tedy  Na2O 
a K2O.  

V okamžiku, kdy se během spalovacích zkoušek připravovala reálná směs 
s podílem biopaliva výrazně převyšujícím 30 % hm., prokazatelně docházelo k tvorbě 
agregátů a nálepů. Problémy s tvorbou taveninových agregátů a nálepů lze proto 
jednoznačně přičíst vyššímu podílu spalovaných lihovarnických výpalků s nízkými 
teplotami tavitelnosti popela vlivem vyššího obsahu tavících složek.  

Obdobné problémy lze očekávat v případě spalování takových biopaliv,                 
ale i obecně paliv jako takových, kdy teploty měknutí, tavitelnosti a tečení vznikajícího 
popela z těchto paliv jsou docilovány během spalovacího procesu ve spalovací komoře. 
Problematické jsou v tomto ohledu tyto druhy biomasy a biopaliva z nich vyrobená: obilná 
sláma, seno, lihovarnické výpalky. 

                                                 
35 [1] Noskievič P. Biomasa a její energetické využití, str. 45 
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Lze také říci, že čím více jsou během spalování překročeny teploty měknutí, 
tavitelnosti a tečení vznikajících popelovin, tím slinutější a tvrdší popelové nánosy             
a nálepy vznikají. Při nižších teplotách vznikají nánosy stmelené. 

4.2.2 Vliv množství popelovin 

Ve srovnání s pevnými fosilními palivy, v našem případě s hnědým uhlím (kolem 
30% hm. popela), má energeticky využitelná biomasa popela relativně velmi málo            
(4 – 11 % hm.). V otázce nákladů na likvidaci je malé množství popela výhodou, na druhé 
straně však tento nízký obsah popelovin může způsobovat problémy na roštech, které pak 
nejsou chráněny dostatečnou vrstvou popela před působením vysokých teplot a může dojít 
k jejich poškození v důsledku vysoké teploty. Proto také při spoluspalování biopaliv        
ve směsi s uhlím by mělo uhlí vždy být ve spodní vrstvě, přiléhající k roštu a oproti 
biomase pokud možno v hmotnostním přebytku. Pouze v tomto případě je během 
spalovacího procesu rošt dostatečně chráněn před negativními účinky vysokých teplot. 
Dalším důsledkem tohoto stavu je fakt, že vlivem nedostatečně vysoké vrstvy popela       
na roštu může docházet k úniku spalovacího vzduchu mimo oblast spalování a tak 
k vytváření nehomogenit v rozložení spalovacího vzduchu a tím zvyšování emisí CO. 
Z důvodu nedostatečně dlouhého času sledování tohoto faktoru nebylo hodnoceno. 

4.3 Vliv na provozní parametry 

4.3.1 Vliv na parametry páry a na teplotu ve spalovací komoře 

Sledován byl vliv na tyto provozně technické parametry kotlů K1 a K4: 

- hmotnost, tlak a teplota vysokotlaké páry 
- teplota ve spalovací komoře, měřena samostatně pravá a levá strana  

U hmotnosti, teploty vysokotlaké páry a teploty ve spalovací komoře nebyl 
zaznamenán měřitelný vliv. U tlaku vysokotlaké páry byl v časovém období 
spoluspalování biomasy zaznamenám nárůst tlaku o ca 1,25 MPa. Tento nárůst byl           
ale způsoben změnou provozně technické situace a nelze jej hodnotit jako důsledek 
spoluspalování biomasy. Náhrada části hnědého uhlí biomasou se tedy u měřených 
provozně technických parametrů kotlů K1 a K4 neprojevila. Viz příloha č. IX. 

4.3.2 Vliv na účinnost kotle 

Účinnost vyjadřuje vztah mezi energií (teplem) dodanou v palivu a energií (teplem) 
skutečně využitou.                                                                                     

Platí:  
Qd

Qz

Qd

QzQd

Qd

Qv

Ed

Ev −=−=== 1η         Ev, Ed – energie využitá, energie dodaná 

                                                                                Qv, Qd – teplo využité, teplo dodané 
                                                                                Qz – teplo ztracené  

Vliv na účinnost roštového kotle je vyhodnocen na základě spalovací zkoušky 
spoluspalování biomasy ve dnech 14.-15.12.2005, probíhající na kotli K4. Jako biopalivo 
byly zkoušeny peletizované lihovarnické výpalky. Byly modelovány, měřeny                     
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a analyzovány níže uvedené čtyři základní provozní stavy. Z provozně technických dat 
byla spočítána účinnost kotle K4 pro jednotlivé provozní stavy.36 Viz příloha č. X. 

1. spalování čistého hnědého uhlí  -  průměrná účinnost 86,85 % 
2. spalování směsi biomasy a hnědého uhlí (20 % hm. bio + 80 % hm. HU)  -  

průměrná účinnost 83,75 % 
3. spalování směsi biomasy a hnědého uhlí (30 % hm. bio + 70 % hm. HU)  -  

průměrná účinnost 87,90 % 
4. spalování směsi biomasy a hnědého uhlí (50 % hm. bio + 50 % hm. HU)  -  

průměrná účinnost 81,10 % 

Z výše uvedeného vyplývá, že nejvyšší účinnosti dosahuje kotel při spoluspalování 
směsi biomasy a hnědého uhlí s obsahem biomasy ve výši 30 % hm.  

5 Ekonomické posouzení spalování biomasy 
Na úvod této kapitoly lze říci, že žádný majitel a provozovatel jakéhokoliv zařízení 

nebude toto zařízení dlouhodobě provozovat v ekonomicky nevýhodném režimu                
a s finanční ztrátou. Výjimku lze připustit pro určitá, časově přesně vymezená, relativně 
krátká období zkoušek a analyzování provozních stavů, výzkumných projektů, najíždění 
částí technologie či celých zařízení. Tato krátká, ekonomicky relativně nevýhodná období 
provozování jsou vesměs potřebná pro to, aby následovalo dlouhé období provozování 
zařízení v ekonomicky a technicky vyhovujícím režimu. Výše uvedené bez výhrad platí     
i o zařízeních, spalujících paliva, ať už jakákoliv. 

5.1 Metodika ekonomického posouzení 

Pro ekonomické posouzení výhodnosti či nevýhodnosti spalování různých paliv, 
v námi řešeném případě biomasy je výhodné postupovat metodou vyčíslení finančních 
nákladů, které je nutné vynaložit k vyrobení přesně definované jednotky tepla (volím         
1 GJ). Zahrnutím srovnatelných materiálových toků do této bilance získám poměrně 
přesnou představu o finanční náročnosti výroby tepla z daného paliva. Pokud toto 
porovnání provedu u více druhů paliv, mohu porovnávat a rozhodnout se z jakého paliva je       
pro mne, v daném čase a za daných podmínek, nejvýhodnější vyrábět teplo. Získám rovněž 
poměrně přesnou představu o tom, za jakou cenu je pro mne ještě přijatelné nakupovat 
dané palivo.  

Ve věci strategického pohledu na problematiku soudím, že je pouze na rozhodnutí 
managementu firmy, kdy a za jakých podmínek se bude dané palivo, v našem případě 
biomasa, nakupovat a spalovat. V některých případech prozíravé strategicko-politické 
rozhodnutí spalovat biomasu v dané době i za ne zcela výhodných ekonomických 
podmínek se může v budoucnosti dlouhodobě vyplácet.  

Výše uvedené se bude v budoucnosti odvíjet od několika podstatných, dnes           
ne zcela jasných níže uvedených faktorů: 

- jakým způsobem bude ve státní energetické koncepci zmíněno spalování biopaliv 
- jak se bude vyvíjet legislativa v oblasti ochrany ovzduší a v oblasti nakládání          

s odpady 

                                                 
36 [22] Čech B. Zpráva ze zkoušek, str. 17-18, tab. č. 8-12  
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- jakým způsobem a jak mnoho bude finančně a politicky podporováno spalování 
biomasy 

- jak a zdali vůbec bude motivována a podporována zemědělská výroba v otázce 
produkování cíleně pěstované biomasy a ostatní, odpadní biomasy 

- do jaké míry bude v rovnováze nabídka biopaliv a poptávka po nich; podstatná je 
hlavně míra konkurence mezi zařízeními spalujícími či jinak zpracovávajícími 
biopaliva, resp. biomasu používanou jako surovinu k výrobě biopaliv 

- jak se bude vyvíjet výše tzv. zelených bonusů, vyplácených státem za elektrickou 
energii, vyrobenou z biopaliv 

- jaká bude v budoucnosti strategie v otázce přístupu ke skleníkovým plynům, 
v našem případě předně CO2, jako produktu spalování uhlíkatých paliv a jak         
se bude vyvíjet trh s povolenkami CO2 

5.2 Vlastní ekonomická bilance 

„Pro vyhodnocení ekonomiky energetického využívání dřevního odpadu                
se vycházelo z ceny odpadů a hnědého uhlí, jejich výhřevnosti a nákladů spojených 
s likvidací popela. Investiční náklady na zařízení pro spalování dřevního odpadu a hnědého 
uhlí byly uvažovány přibližně stejné.“37 

„Náklady na likvidaci popela z dřevního odpadu jsou prakticky zanedbatelné (<1%) 
a při spalování hnědého uhlí činí ca 3,5 %.“38 

Pro toto posouzení uvažuji, že náklady na elektrickou energii, provozní vodu, 
údržbu zařízení, lidskou pracovní sílu a výše poplatků za vyprodukované emise jsou stejné, 
jako v případě spalování pouze hnědého uhlí. Všechny ostatní náklady jsou proměnné        
a tudíž s nimi v této rozdílové bilanci počítám. 

5.2.1 Výpočet finančních nákladů na 1 GJ tepla obsaženého v HU 

Bilance je vztažena ke kotlům K1, K4. Pouze v těchto kotlích je provozními 
zkouškami odzkoušena možnost spoluspalování biomasy ve směsi s hnědým uhlím. Jako 
do bilance vstupující množství hnědého uhlí bylo vzato množství 118 174 tun. Toto 
množství je ekvivalentem tepla, obsaženého v množství 80 000 tun biomasy. Toto 
množství biomasy je uvažováno jako maximální množství biomasy, které lze za jeden 
kalendářní rok spálit v kotlích K1, K4 (ve směsi s hnědým uhlím, o obsahu biomasy         
ve směsi ve výši 50 % hm). Jako měrná spotřeba CaO na odsíření SO2, vzniklého spálením 
síry obsažené v biomase je použita průměrná hodnota, dosažená během spalovacích 
zkoušek. Ostatní použité údaje jsou hodnotami, resp. průměrnými hodnotami za rok 2009. 

V případě výpočtu množství popelovin postupuji takto: spočítám teoretické 
množství popelovin z hnědého uhlí, od něj odečtu teoretické množství popelovin 
z biomasy, přičtu množství produktu z odsiřování spalin, vzniklých po spálení hnědého 
uhlí a odečtu množství produktu z odsiřování spalin, vzniklých po spálení biomasy. 

V otázce použitých jednotkových, měrných cen hnědého uhlí a CaO se jedná          
o průměrné ceny roku 2009. 

                                                 
37 [1] Noskievič P. Biomasa a její energetické využití, str. 62 
38 [1] Noskievič P. Biomasa a její energetické využití, str. 63 
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V otázce použité jednotkové, měrné ceny za likvidaci popelovin se jedná                
o průměrnou cenu roku 2009. 

Výsledné náklady na 1 GJ tepla obsaženého v palivu v této bilanci jsou hraničními 
finančními náklady pro nákup biomasy jako paliva. Tyto finanční náklady jsou 
bilancovány odděleně pro tři kategorie biomasy s rozdílnými tzv. zelenými bonusy, 
vyplácenými ze elektrickou energii, vyrobenou spalováním biomasy. 

Zelený bonus je příplatek k tržní ceně elektřiny, který může získat výrobce 
elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny. Systém zelených bonusů je zakotven v zákonu 
č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 
některých zákonů. V případě, že si výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů zvolí režim 
podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve formě zelených bonusů a prodá vlastní 
elektřinu za tržní cenu jakémukoliv konečnému zákazníkovi či obchodníkovi s elektřinou, 
má právo inkasovat od provozovatele regionální distribuční společnosti na základě 
předloženého výkazu zelené bonusy. Výkaz, který výrobce elektřiny z obnovitelných 
zdrojů předkládá provozovateli regionální distribuční soustavy, je součástí vyhlášky          
č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora 
trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona. Výše 
zeleného bonusu v Kč/MWh je pro každý druh obnovitelného zdroje stanovena 
Energetickým regulačním úřadem a zveřejňována v cenovém rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu.39 

Výše tzv. zelených bonusů, platné pro rok 2010: 

S1   -   1 350,- Kč/MWh              S2   -      690,- Kč/MWh              S3   -        40,- Kč/MWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 [13] Zákon č. 180/2005 Sb. 
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Tabulka č. 15: výpočet finančních nákladů na 1 GJ tepla obsaženého v HU 

S3 S2 S1
spotřeba t 118 174 118 174 118 174
výhřevnost GJ/t 12,0017 12,0017 12,0017
Qpal GJ 1 418 289 1 418 289 1 418 289

biomasa max. teoretická spotřeba t 80 000 80 000 80 000
měrná spotřeba t CaO/t HU 0,026 0,026 0,026
měrná spotřeba t CaO/t bio 0,008 0,008 0,008
spotřeba t 2 433 2 433 2 433
popelnatost Ar   HU % hm. 29,43 29,43 29,43
popelnatost Ar   biomasy % hm. 4,79 4,79 4,79
hmotnost EP pro HU t 7 602 7 602 7 602
hmotnost EP pro bio t 874 874 874
hmotnost popelovin t 37 675 37 675 37 675

zelená elektřina výroba MWh 28 464 28 464 28 464

nákup Kč/GJ 39,12 39,12 39,12
vykládka Kč/GJ 22,20 22,20 22,20

vápno cena Kč/t 3 013,00 3 013,00 3 013,00
popeloviny měrné náklady Kč/t 68,00 68,00 68,00
zelená elektřina měrný bonus Kč/MWh 40,00 690,00 1 350,00

nákup Kč 55 483 462 55 483 462 55 483 462
vykládka Kč 2 623 463 2 623 463 2 623 463
celkem náklady Kč 58 106 924 58 106 924 58 106 924

CaO celkem náklady Kč 7 329 195 7 329 195 7 329 195
popeloviny celkem náklady Kč 2 561 873 2 561 873 2 561 873

Kč 67 997 993 67 997 993 67 997 993

zelená elektřina bonus Kč 1 138 560 19 640 160 38 426 400

emise CO2   hmotnost t 140 090 140 090 140 090

cena 1 tuny CO2 měrné náklady Kč/t 351 351 351
náklady na CO2 celkem náklady Kč 49 171 590 49 171 590 49 171 590

Kč/GJ 83,42 96,46 109,71

hnědé uhlí 

CaO

hnědé uhlí

hnědé uhlí

Ceny platné pro rok 2009

finanční náklady

celkové finanční náklady 

Celkové náklady na 1 GJ tepla obsaženého v palivu

tržby

CO2

popeloviny

 

5.2.2 Analýza ceny biomasy jako biopaliva na trhu 

Vycházím z předpokladu, že pro firmu přijatelná nákupní cena biomasy jako paliva 
se stane tehdy, kdy cena za 1 GJ tepla obsaženého v biomase se rovná ceně za 1 GJ tepla 
obsaženého v hnědém uhlí. Opět zde uvažuji pouze biomasu, vhodnou ke spalování, resp. 
spoluspalování v Teplárně Trmice, tedy biomasu peletizovanou, příp. peletizovatelnou       
a dřevní štěpku. Cena jednotlivých druhů biomasy vychází z jednání se zástupci firem, 
produkujících, vyrábějících či překupujících biopaliva. 
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Tabulka č. 16: aktuální ceny biomasy 

Nákupní cena, 
s dopravou 

Druh biomasy Výhřevnost 
Qi

r(GJ/t) 
Kategorie 

Kč/GJ Kč/t 
Peletizovaná biomasa, dostupná v oblasti Ústeckého regionu40 

Pelety z obilné slámy 15, 2 S2 197 3 000 
Pelety z řepkové slámy 17, 2 S2 174 3 000 
Pelety ze sena 15, 0 S2 200 3 000 
Pelety 
z lihovar. výpalků 

17, 5 S3 100 - 176 1 750 – 3 080 

Dřevní štěpka 8, 0 – 14, 041 S2 120 960 – 1 680 
Peletizovaná biomasa, dostupná v rámci ČR42 

Pelety ze šťovíku 14,87 S1 151 2 245 
Pelety z vyslazených 
řepných řízků 

13,82 S2 210 2 900 

Pelety z dřevních pilin 15,0 S2 200 3 000 
Pelety z obilné slámy 15,2 S2 161 2 440 
Pelety ze sena 15,0 S2 167 2 500 
Pelety z obilné slámy a 
sena 

15,5 S2 161 2 500 

Dřevní štěpka Ø 12,5 S2 95 - 118 1 191 – 1 469 
Brikety z odpad. papíru 13,23 S2 128 1 700 
Brikety z odpad. kartonu 14.62 S2 116 1 700 

Modrým písmem zvýrazněné ceny odpovídajících druhů biomasy se jeví v současné době 
jako nejpřijatelnější varianty, nejvíce se blížící hraničním finančním nákladům pro nákup 
biomasy. 

Graf č. 4: aktuální ceny biomasy v rámci ústeckého regionu 
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40 Dle aktuálních nabídek externích dodavatelů  
41 Dle zbytkového obsahu H2O a druhu zpracované dřeviny 
42 Dle aktuálních nabídek externích dodavatelů 

Rozptyl ceny 
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Graf č. 5: aktuální ceny biomasy v rámci ČR 
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5.2.3 Bilance nákladů, souvisejících se spalováním biomasy 

Základním, hypotetickým stavem je stav, kdy by se spálilo 80 000 tun biomasy      
za jeden kalendářní rok. Pro toto množství biomasy je ekvivalentem tepla, obsaženého       
v palivu 118 174 tun hnědého uhlí. Toto hnědé uhlí by tedy bylo nahrazeno biomasou        
a nespálilo by se. Pro tento stav je charakteristické, že je v otázce finančních nákladů 
nejvýhodnější, protože: 

- emise fosilního CO2 je nejnižší, uspoří se nejvíce povolenek CO2 
- je vyplácena maximální výše tzv. zelených bonusů 
- vzniká nejmenší množství popelovin, tedy náklady na jejich likvidaci jsou nejnižší 
- je nejnižší spotřeba CaO na odsiřování spalin, tedy náklady na jeho nákup jsou 

nejnižší 

Pro tuto bilanci jsou uvažovaným druhem biomasy peletizované lihovarnické 
výpalky, které se v současnosti jeví jako nejpřijatelnější a nejreálnější varianta v otázce 
spoluspalování biomasy. Spoluspalováním biomasy lze v ročním úhrnu snížit finanční 
náklady až o 52,074 mil. Kč (CO2, popeloviny, CaO) a zvýšit zisk za prodanou elektřinu    
o 38,426 mil. Kč u kategorie S1, 19,640 mil. Kč u kategorie S2 a 1,139 mil. Kč u kategorie 
S3 spalované biomasy. Je ale nutné podotknout, že hlavně v případě kategorií S1 a S2 je 
významnou položkou tzv. zelený bonus vyplácený státem, který zcela zásadně vylepšuje 
ekonomickou stránku věci a v případě jeho budoucího odbourání či zkrácení je nutno 
počítat s významnými změnami v ekonomické bilanci. 

Rozptyl ceny 
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Tabulka č. 17: bilance nákladů, souvisejících se spalováním biomasy 

  

 

 

 

 

 

 

výroba 
EE S1 S2 S3 S1 S2 S3

Q (t) Q (t) t tis Kč MWh tis Kč tis Kč tis Kč t tis Kč t tis Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

80 000 0 0 0 28 464 38 426 19 640 1 139 0 0 0 0 38 426 19 640 1 139

70 000 14 772 15 219 -5 342 24 906 33 623 17 185 996 3 868 -263 300 -904 27 114 10 676 -5 513

60 000 29 543 30 437 -10 684 21 348 28 820 14 730 854 7 737-526 600 -1 809 15 801 1 712 -12 165

50 000 44 315 45 656 -16 025 17 790 24 017 12 275 712 11 605 -789 901 -2 713 4 489 -7 253 -18 816

40 000 59 087 60 875 -21 367 14 232 19 213 9 820 569 15 473-1 052 1 201 -3 618 -6 824 -16 217 -25 468

30 000 73 859 76 093 -26 709 10 674 14 410 7 365 427 19 342-1 315 1 501 -4 522 -18 137 -25 181 -32 119

20 000 88 630 91 312 -32 051 7 116 9 607 4 910 285 23 210 -1 578 1 801 -5 427 -29 449 -34 146 -38 771

10 000 103 402 106 531 -37 392 3 558 4 803 2 455 142 27 078-1 841 2 101 -6 331 -40 762 -43 110 -45 423

5 000 110 788 114 140 -40 063 1 779 2 402 1 228 71 29 012 -1 973 2 251 -6 784 -46 418 -47 592 -48 748

0 118 174 121 749 -42 734 0 0 0 0 30 947 -2 104 2 402 -7 236 -52 074 -52 074 -52 074

výchozí údaje:

1350 690 40

spotřeba CaO (t CaO/t 
bio)

cena CaO (Kč/t)

0,008

3 013

68

0,93
uvažovaný obsah síry Sr 

v biomase (% hm.)

spotřeba CaO (t CaO/t 
HU)

0,3

0,026

kurs (Kč/Eur)

351cena 1 tuny CO2 (Kč)

spotřeba HU na K1,4 v roce 
2009 (t)
CO2 emitovaný K1,4 v roce 
2009 (t)

Ø výhřevnost HU v roce 
2009(kJ/kg)

zelený bonus S1, S2, S3 - 
výše platná pro rok 2010 
(Kč/MWh)

měrná emise CO2 - dle roku 
2009           (t CO2/1 t HU)

nadprodukce CO2
zvýšená spotřeba 

CaO

cena 1 tuny (povolenky) CO2 - 
jedná se o průměrnou cenu 
jedné povolenky na evropských 
burzách za období 1.1.2010-
5.3.2010 (Eur)

140 090

12 001,7

17 728,6

uvažovaná popelnatost 

Ar v biomase (% hm.) 

Ø popelnatost Ar v HU 
v roce 2009 (% hm.) 29,43

13

zelený bonus nadprodukce 
popelovin

80 000

4,79

27

Ø náklady na likvidaci 
popelovin (Kč/t)

Ø Sr v HU v roce 2009 
(% hm.)

1,030

28 464

max. uvažované množství 
biomasy spálené za 1. rok (t)

celkem náklad/úsporaekvivalent 
HU

biomasa

135 976

výroba elektřiny z 80 000 t 
biomasy (MWh)

uvažovaná výhřevnost biomasy 
(kJ/kg)
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Graf č. 6: bilance nákladů, souvisejících se spalováním biomasy 
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6 Vliv na životní prostředí  
Součástí této práce budou analýzy a hodnocení pouze takových vlivů na životní 

prostředí, u kterých předpokládám, že budou nějakým způsobem, ať už pozitivním            
či negativním, ovlivněny uvažovanou změnou oproti stávajícímu stavu, tedy 
spoluspalováním biomasy ve směsi s hnědým uhlím.  

6.1 Vliv na popeloviny 

6.1.1 Vliv na kvantitu popelovin 

Z důvodu nižšího obsahu popelovin v biomase, vesměs kolem 5 % hm., způsobí 
spoluspalování biomasy snížení množství vznikajících popelovin, které tak nebude nutné 
dále zpracovávat a ukládat do životního prostředí.  

Výchozí údaje: 

maximální množství biomasy, spálené za jeden kalendářní rok - 80 000 t 
Ø popelnatost Ar v HU v roce 2009 (% hm.) – 29,43 
uvažovaná popelnatost Ar v biomase (% hm.) – 4,79 

 

 

 

 

 



Bc. Václav Čermák: Využití biomasy jako náhrady hnědého uhlí v Teplárně Trmice 

2010                                                                                                                                      51                    

Tabulka č. 18: vliv spalování biomasy na kvantitu popelovin 

Q (t) Q (t)

80 000 0

70 000 14 772

60 000 29 543

50 000 44 315

40 000 59 087

30 000 73 859

20 000 88 630

10 000 103 402

5 000 110 788

0 118 174

t

30 947

29 012

27 078

ekvivalent HUbiomasa

23 210

19 342

15 473

11 605

7 737

3 868

0

snížení produkce 
popelovin

 

Snížení produkce popelovin je přímo úměrné zvyšujícímu se podílu spalované 
biomasy a snižujícímu se obsahu popelovin ve spalované biomase. Za jeden kalendářní rok 
lze spoluspalováním biomasy snížit produkci popelovin až o 30 947 tun. Grafické 
vyjádření - viz příloha č. XI. 

6.1.2 Vliv na kvalitu popelovin 

Z důvodu nedostatku výsledků relevantních analýz popelovin, vznikajících        
jako produkt spoluspalování biomasy s hnědým uhlím, nebudu kvalitu vznikajících 
popelovin hodnotit. Usuzuji ale, že i přesto, že lze očekávat vyšší hmotnostní podíly 
některých chemických entit v popelovinách z biomasy, např. kovů, z důvodu velmi 
nízkého hmotnostního obsahu popelovin v biomase (vesměs kolem 5 % hm.) a tedy velmi 
malého množství popelovin, vznikajících po spálení biomasy, nebude vliv kvality 
popelovin z biomasy podstatný a že významným způsobem neovlivní výslednou kvalitu 
popelovin jako takových. 

6.2 Vliv na emise 

Základním předpokladem stavu, aby během spalování paliv vznikalo co nejméně 
emisních plynů je odpovídající technický stav spalovacího zařízení (kotle), jeho řádné 
seřízení a řízení spalovacího režimu řídícím softwarem a lidským personálem. Dále je 
potřebné dodržet kvalitu spalovaného paliva, resp. biomasy (druh, granulometrie, 
výhřevnost, Sr, Ar, H2O, Cl-, atd.). Naprosto zásadním požadavkem je nespalovat jakkoliv 
kontaminované palivo! Tato oblast náleží spalovnám odpadu. 

6.2.1 Vliv na emise skleníkových plynů 

Uvažuji pouze základní skleníkový plyn, tedy CO2, jako produkt spalování 
(oxidace) uhlíkatých paliv. Jeho koncentrace a vypouštěné množství se neměří pomocí 
KME, ale bilancuje se dle schváleného Monitorovacího plánu na základě bilančních 
výpočtů. Ve výpočtech se pracuje s těmito vstupy: 

- hmotnosti spálených fosilních paliv (hnědé uhlí a TTO) a hmotnost spálené biomasy 
- výhřevnosti všech spalovaných paliv 
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- emisní faktory v t CO2/GJ tepla obsaženého v palivu (u hnědého uhlí stanovené          
na základě výsledků analýz obsahu uhlíku; u TTO a biomasy se jedná o emisní faktory 
uvedené ve Vyhlášce č. 12/2009 Sb.) 

- oxidační faktory v %, uvádějící kolik procent původního obsahu uhlíku zoxiduje        
za vzniku CO2 (u hnědého uhlí stanovené na základě výsledků analýz obsahu 
zbytkového uhlíku v popelovinách; u TTO a biomasy se jedná o oxidační faktory 
uvedené ve Vyhlášce č. 12/2009 Sb.) 

Výchozí údaje: 

maximální množství biomasy, spálené za jeden kalendářní rok - 80 000 t 
Ø výhřevnost HU v roce 2009 – 12 001,7 kJ/kg 
uvažovaná výhřevnost biomasy – 17 728,6 kJ/kg 
Ø měrná emise CO2 v roce 2009 – 1,03 t CO2/t HU 

Tabulka č. 19: vliv spalování biomasy na emise skleníkových plynů 

Biomasa (t) Ekvivalent HU (t) Snížení emisí CO2 (t) 
80 000 0 121 749 
70 000 14 772 114 140 
60 000 29 543 106 531 
50 000 44 315 91 312 
40 000 59 087 76 093 
30 000 73 859 60 875 
20 000 88 630 46 656 
10 000 103 402 30 437 
5 000 110 788 15 219 

0 118 174 0 

Vliv na emise fosilního CO2 – je potřebné rozlišovat emise CO2, vznikající během 
spalování fosilních paliv a naproti tomu emise CO2, vznikající během spalování biomasy, 
jako emisně neutrálního paliva. Toto tvrzení o tzv. emisní neutralitě vychází 
z předpokladu, že biomasa během svého narůstání „vychytává“ molekuly CO2 z atmosféry 
v rámci probíhající fotosyntézy. Nevzniká tedy více CO2, než bylo předtím biomasou 
(rostlinami) z ovzduší přijato. 

Vliv antropogenně emitovaného CO2 na narůstání skleníkového efektu a oteplování 
planety, pokud tedy připustím, že existuje, je věcí globální a dlouhodobou. 
Z dlouhodobého hlediska může mít spalování biomasy a tedy snižování emisí CO2 jako 
takových jistý, na globální klima pravděpodobně nepatrný vliv. 

Se vzrůstajícím podílem spalování biopaliv tedy klesá množství spalovaného 
hnědého uhlí a úměrně k tomu klesá i emise fosilního CO2. Spoluspalováním biomasy lze 
v ročním úhrnu snížit emisi fosilního CO2 až o 121 749 tun.  
Grafické vyjádření - viz příloha č. XI. 

6.2.2 Vliv na kvantitu a kvalitu emisí  

„Lze očekávat snížení emisí SO2, NOx jako hlavních polutantů z energetických 
zdrojů, naopak bude nutno řešit otázky emisí CO, CxHy (otázka zajištění kvality 
spalovacího režimu), tuhých částic a nově se objevující problém emisí N2O. Používáním 
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biomasy jako paliva, lze docílit snížení zatížení ovzduší emisemi CO2 zejména proto,       
že biomasa pro svůj růst potřebuje právě CO2.“

43 

Vliv na plynné emise je vyhodnocen na základě spalovací zkoušky spoluspalování 
biomasy ve dnech 14.-15.12.2005, probíhající na kotli K4. Jako biopalivo byly zkoušeny 
peletizované lihovarnické výpalky. Byly modelovány, měřeny a analyzovány tyto čtyři 
základní provozní stavy, resp. spalovací zkoušky (viz příloha č. XII): 

1. spalování čistého hnědého uhlí  
2. spalování směsi biomasy a hnědého uhlí (20 % hm. biomasy + 80 % hm. HU) 
3. spalování směsi biomasy a hnědého uhlí (30 % hm. biomasy + 70 % hm. HU) 
4. spalování směsi biomasy a hnědého uhlí (50 % hm. biomasy + 50 % hm. HU) 

Vliv na emise TZL nebyl během výše uvedené spalovací zkoušky hodnocen. Proto 
vliv na emise TZL hodnotím na základě dlouhodobější spalovací zkoušky, realizované 
v termínu 25.-27.9.2008 na kotlích K1 a K4 (30 % hm. biomasy ve směsi s HU).  
Viz příloha č. XIII. 

Tabulka č. 20: základní parametry během zkoušky spalovaných paliv 

Palivo Výhřevnost Obsah 
popela Ar 

Obsah síry 
Sr 

Obsah 
dusíku Ndaf 

Obsah Cl- 

 MJ/kg % hm. % hm. % hm. % hm. 
Hnědé uhlí 12,00 29,95 0,82 0,92 0,01 
Biomasa 17,36 4,51 0,54 5,26 0,08 

Tabulka č. 21: dosažené emisní koncentrace44 

 Průměrná koncentrace  
 mg/Rm3 ng/Nm3 

Prov. 
stav 

Emise TZL Emise 
SO2 

Emise 
NOx 

Emise 
CO 

Emise 
TOC 

Emise 
PCDD/F 

1. - 2785 323 203 3,02 0,56 
2. - 2959 335 291 8,62 0,01 
3. 600 – 2 200 2409 324 303 0,24 0,007 
4. - 2454 347 633 3,63 0,007 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 [1] Noskievič P. Biomasa a její energetické využití, str. 44-45 
44 Vyhodnoceno dle dat z kontinuálního měření emisí a měření emisí akreditovanou firmou ([22] Čech B. 
Zpráva ze zkoušek, přílohy č. 1, 2) 
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Tabulka č. 22: kvantitativní bilance emisí45 

podíl v 
komínu č. 

2

podíl v 
komínu č. 

2

mg/m3R t t mg/m3R t t mg/m3R t
470,0 9 518,8 10,4 10,5 34,8
600,0 12 151,7 13,3 11,4 37,7

2 200,0 44 556,1 48,7 22,1 73,1
3 636,7 2 521,1 317,0 510,9 1 692,1
3 388,3 2 348,9 295,3 504,4 1 670,4
3 264,2 2 262,9 284,5 501,1 1 659,6
3 015,8 2 090,7 262,9 494,6 1 638,0

314,2 194,9 194,9 423,5 1 402,6
326,2 202,3 202,3 425,7 1 410,0
315,2 195,5 195,5 423,7 1 403,2
338,2 209,8 209,8 428,0 1 417,5
260,6 183,1 183,1 93,3 350,0
348,6 244,9 244,9 109,8 411,8
360,6 253,4 253,4 112,0 420,3
690,6 485,2 485,2 173,8 652,1

3,0 26,8 26,8 149,8
8,6 76,4 76,4 199,4
0,2 2,1 2,1 125,2
3,6 32,2 32,2 155,2

K1, K4 ng/m3N ng/GJ g
0,5600 223,0000 0,3218
0,0100 4,0200 0,0058
0,0070 2,7600 0,0040
0,0070 3,3200 0,0048

komín č. 2 
(vypouštění do 

atmosféry)
emise kotlů emise kotlů

448,7 1 207,7 1 207,7

emisní 
škodlivina

SO2

24,4255,0 140 296,0

3 636,7 10 936,6

100 % hm. HU

 K1, K4 K5 - K8

 -

166,9

1 375,1

TZL

 - 123,0TOC

50 % hm. bio + 50 % hm. HU

100 % hm. HU

166,954,7

50 % hm. bio + 50 % hm. HU

100 % hm. HU

NOx

CO

123,0

PCDD/F, vyj. 
jako TEQ

100 % hm. HU

20 % hm. bio + 80 % hm. HU

30 % hm. bio + 70 % hm. HU

50 % hm. bio + 50 % hm. HU

100 % hm. HU

20 % hm. bio + 80 % hm. HU

30 % hm. bio + 70 % hm. HU

100 % hm. HU

20 % hm. bio + 80 % hm. HU

provozní stav

provozní stav

20 % hm. bio + 80 % hm. HU

30 % hm. bio + 70 % hm. HU

50 % hm. bio + 50 % hm. HU

30 % hm. bio + 70 % hm. HU

30 % hm. bio + 70 % hm. HU

20 % hm. bio + 80 % hm. HU

30 % hm. bio + 70 % hm. HU

30 % hm. bio + 70 % hm. HU

50 % hm. bio + 50 % hm. HU

Modře je zvýrazněn pozitivní vliv spoluspalování biomasy, červeně vliv negativní. 

Vliv na emise TZL – v případě spoluspalování biomasy jsou emitovány výrazně vyšší 
koncentrace emisí TZL, oproti stavu, kdy je spalováno čisté hnědé uhlí. Rovněž docházelo 
k výraznému kmitání dosahovaných koncentrací. Nejvyšší dosažená koncentrace CO byly 
téměř čtyřnásobné, oproti nejnižším dosahovaným koncentracím. Problém ale 
pravděpodobně souvisí převážně se spalováním nekvalitní biomasy s vysokým podílem 
prachových částic (prachový podíl ulétává z roštu; z důvodu často nedokonalého spalování 
vzniká vysoké procento sazí, tedy čistého uhlíku, které se neodloučí v elektrostatickém 
odlučovači). Dále je třeba brát v úvahu fakt, že kontinuální analyzátor emisí TZL je 
kalibrován na základě gravimetrického měření emisí TZL při standardním provozu. Je tedy 
kalibrován na TZL v podobě popílku o zcela jiné měrné hmotnosti, než mají saze. 
V konečném důsledku je ale výše emise TZL do atmosféry prakticky stejně vysoká,       
jako při spalování čistého hnědého uhlí, neboť vyšší emise TZL ze spoluspalování biomasy     
se odloučí v provozu odsiřování spalin a na tkaninových filtrech. 

Vliv na emise SO2 – výše emisí SO2 je závislá na druhu spalované biomasy a v ní obsažené 
síry. Během této zkoušky byla spalována biomasa s obsahem síry ve výši 0,54 % hm., tedy 
nižším, než má hnědé uhlí. Se vzrůstajícím podílem biomasy ve směsi se tedy 
odpovídajícím způsobem snižovala koncentrace vznikajícího SO2. V ročním úhrnu          
by mohlo dojít ke snížení emise o 50-60 tun. 

Vliv na emise NOx – obecně lze říci, že k dokonalému spálení biopaliv je nutný vyšší 
přebytek spalovacího vzduchu, než je tomu u hnědého uhlí. Rovněž tak z důvodu vysokého 
                                                 
45 Dle dat za rok 2009, se zohledněním vlivu spalování biomasy 
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obsahu dusíku v hořlavině (5,26 % hm.) lze očekávat navýšení emisí NOx, i když převážná 
část tohoto dusíku pravděpodobně přechází do popela. V otázce tzv. termických NOx lze 
očekávat ca stejnou výši, jako u spalování pouze hnědého uhlí. Výše emise během 
spoluspalování biomasy byla ve výsledku mírně vyšší a se vzrůstajícím podílem biomasy 
ve směsi rostla. V ročním úhrnu se celková emise zvýší pouze o několik tun. 

Vliv na emise CO – se zvyšujícím se podílem biomasy ve směsi docházelo k poměrně 
masivnímu navyšování koncentrace CO, jako produktu nedokonalého spalování uhlíkatých 
paliv. Značný podíl na tomto stavu má pravděpodobně opět fakt, že byla spalována 
biomasa neodpovídající kvality, s vysokým podílem jemnozrnné frakce. Další příčinu 
vyšších koncentrací emisí CO lze spatřovat v, z pohledu pracovního přetlaku, nedostatečně 
výkonných vzduchových ventilátorech roštových kotlů K1, K4. Náhradou těchto 
ventilátorů novými, výkonnějšími, se jistě sníží koncentrace emisí CO, na druhou stranu 
ale lze z důvodu přivádění většího objemu spalovacího vzduchu očekávat zvýšení 
koncentrace emisí NOx. Při spalování této biomasy by se výše roční emise CO zvýšila      
až o více než 300 tun. V případě spalování biomasy odpovídající kvality nebude dopad    
na emise CO tak dramatický. 

Vliv na emise TOC – vycházím z měření emisí TOC, zajišťovaném akreditovanou měřící 
firmou pouze po dobu spalovací zkoušky. Emise TOC v průběhu roku nejsou kontinuálně 
měřeny. Pokud budu vycházet z faktu, že koncentrace emisí jsou naměřeny správně            
a nedošlo k chybě měřící firmy, vychází jako nejpřijatelnější stav, kdy je obsah biomasy   
ve směsi 30 % hm. Pravděpodobnější je ale varianta, že během měření emisí TOC došlo 
k chybě nebo k interpretační chybě v protokolu z měření. Takto nízké koncentrace nebyly 
totiž potvrzeny během žádné z následujících zkoušek spoluspalování biomasy,                
byť jakékoliv. Obecně lze říci, že často bývá problém dosáhnout koncentrace emisního 
limitu, daného Integrovaným povolením, tedy 15 mg/Rm3. Lze také říci, že nárůst 
koncentrace TOC je přímo úměrný nárůstu koncentrace CO. Toto vychází z předpokladu, 
že během nedokonalého spalování dochází ve spalovací komoře k částečnému zplyňování 
paliva a tedy nárůstu koncentrace TOC. Lze říci, že přímý vliv biopaliva na tvorbu TOC je 
zanedbatelný. Výše emise TOC je přímo úměrná výši emise CO, bez ohledu na konkrétní 
spalované palivo. V ročním úhrnu se celková emise TOC nezvýší a zůstane ca na stejné 
úrovni, jako při spalování pouze hnědého uhlí. 

Vliv na emise PCDD/F, resp. dioxinů - vycházím z měření emisí, zajišťovaném 
akreditovanou měřící firmou pouze po dobu spalovací zkoušky. Nejvyšší koncentrace 
dioxinů byla naměřena během spalování pouze hnědého uhlí. Emise během spoluspalování 
biomasy byla ve všech případech velmi nízká, o jeden až dva řády nižší, než při spalování 
pouze hnědého uhlí. Při spoluspalování biomasy očekávám výši roční emise dioxinů 
zhruba na stejné nebo nižší úrovni, než při spalování pouze hnědého uhlí. 

6.3 Vliv na spotřebu vápna  

Z důvodu nižšího obsahu síry v biomase způsobí spalování biomasy snížení 
spotřeby CaO na odsiřování spalin.  

Výchozí údaje: 

maximální množství biomasy, spálené za jeden kalendářní rok - 80 000 t 
Ø Sr v HU v roce 2009 (% hm.) – 0,93 
uvažovaný obsah síry Sr v biomase (% hm.) – 0,3 
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spotřeba CaO (t CaO/t HU) – 0,026 
spotřeba CaO (t CaO/t bio) – 0,008 

Tabulka č. 23: vliv spalování biomasy na spotřebu CaO 

Q (t) Q (t)
80 000 0
70 000 14 772
60 000 29 543
50 000 44 315
40 000 59 087
30 000 73 859
20 000 88 630
10 000 103 402
5 000 110 788

0 118 174

901
600

2 402
2 251
2 101

biomasa

1 801

snížení spotřeby 
CaO

ekvivalent 
HU

300
0

t

1 501
1 201

 

Snížení spotřeby CaO je přímo úměrné zvyšujícímu se podílu spalované biomasy    
a snižujícímu se obsahu síry v biomase. Za jeden kalendářní rok lze spoluspalováním 
biomasy ušetřit a tedy nespotřebovat až 2 402 tun vápna.  
Grafické vyjádření - viz příloha č. XI. 

7 SWOT analýza, doporučení 

7.1 SWOT analýza 

SWOT analýza pro záměr spoluspalovat biomasu ve směsi s hlavním palivem,    
tedy hnědým uhlím v roštových kotlích Teplárny Trmice: 

Silné stránky 
• Náhrada neobnovitelného zdroje 

energie 
• Využití odpadních, mnohdy jinak 

obtížně využitelných druhů biomasy 
• Snížení fosilních emisí CO2  
• Možnost prodeje ušetřených 

povolenek CO2 
• Snížení emisí SO2 
• Snížení spotřeby CaO 
• Snížení nákladů na odsiřování 

spalin a na CaO 
• Snížení množství popelovin 
• Snížení nákladů na likvidaci 

popelovin 
 

Slabé stránky 
• Nevyrovnaná a mnohdy 

nevyhovující kvalita biomasy 
• Vysoká cena biomasy 
• Problematické skladování jiné,    

než peletizované biomasy 
• Problémy s homogenizací směsi 

hnědé uhlí-biomasa 
• Kotle jsou konstruovány na 

spalování hnědého uhlí; biomasa je 
kompromis 
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Příležitosti 
• Výroba tzv. „zelené elektřiny“         

a vyplacení bonusů za vyrobenou 
„zelenou“ elektřinu 

• Po rekonstrukci rozvodů 
spalovacího vzduchu roštových 
kotlů K1, K4 a výměně 
vzduchových ventilátorů zkvalitnění 
spalovacího procesu a tím i snížení 
emisí CO 

• Možnost spalování biomasy 
v kotlích K5-K8 ( podíl 7-10 % 
hm.) 

• Po technických úpravách možnost 
spalování jiné, než peletizované 
biomasy 

• Snížení nákladů na nákup 
povolenek CO2 v souvislosti 
s navrhovaným novým systémem 
přidělování povolenek CO2 od roku 
2013 

• Podpora producentů biomasy           
a výrobců biopaliv 

• Využití nevyužívané zemědělské 
půdy pro pěstování energeticky 
využitelných druhů biomasy 

 

Hrozby 
• Vyšší koncentrace emisí TZL, NOx, 

CO, TOC 
• Možnost vzniku vyšší emise dioxinů 
• Negativní vliv zvýšených emisí 

TZL na provoz odsiřování spalin 
• Negativní vliv zvýšených emisí 

TZL na tkaninové filtry 
• Poškození spalovací komory 

(spalinového traktu) redukční 
atmosférou 

• Možnost vzniku chlorové                 
a interkrystalické koroze 

• V případě nedodržení optimálního 
podílu bioložky ve směsi snížení 
účinnosti spalování 

• Tvorba agregátů a nálepů               
ve spalovací komoře a na roštu jako 
následku nízkých teplot tavení         
a tečení popela 

• Zanášení dodatkových ploch kotlů 
• Možnost prášení během vykládky    

a přepravy do kotlů a následná 
možnost výbuchu 

• V případě spalování v práškových 
kotlích možnost vznícení v suškách 
či v mlecích okruzích 

 

7.2 Doporučení 

V otázce spoluspalování biomasy doporučuji orientovat se na spoluspalování 
cenově dostupných druhů biomasy ve směsi s hlavním palivem, tedy hnědým uhlím.     
Jako vhodný a technicky únosný obsah biomasy ve směsi se jeví maximálně podíl ve výši 
30 % hm.  

Spoluspalování biomasy realizovat ve stávajících roštových kotlích K1, K4, které 
se technicky jeví jako vhodnější oproti stávajícím práškovým granulačním kotlům K5 – 
K8. V tom případě se jeví jako vhodné realizovat výměnu stávajících vzduchových 
ventilátorů roštových kotlů K1, K4 za ventilátory nové, výkonnější, případně i realizovat 
rekonstrukci rozvodů spalovacího vzduchu roštových kotlů. Tím bude zajisté dosaženo 
zkvalitnění řízení spalovacího režimu díky přesnějšímu rozvedení spalovacího vzduchu    
po spalovací komoře, tím i snížení emisí CO. Na druhou stranu lze ale očekávat mírné 
zvýšení koncentrace emisí NOx. 

Základní předpoklady, které je nutno splnit, aby vůbec bylo možno o daném druhu 
biomasy uvažovat jako o palivu jsou tyto: 
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- teploty měknutí a tavení popela musí být vyšší, než jsou teploty dosahované               
ve spalovací komoře, což je u roštových kotlů K1, K4 teplota kolem 850 °C 

- obsah minimálního podílu prachových částic 
- biomasa musí být dostupná v dostatečném množství (při podílu 30 % hm. ve směsi       

a provozování kotlů K1, K4 na výkonu, blížícímu se jmenovitému výkonu, je spotřeba 
biomasy 2 x 4,5 tuny za hodinu) 

- musí být splněna limitní cena pro nákup daného druhu biomasy (dle kategorie, v které 
je zařazena).  

Před přistoupením k reálnému spoluspalování konkrétního druhu biomasy je 
samozřejmě potřebné znát fyzikálně chemické charakteristiky v širším rozsahu. Výše 
uvedené předpoklady jsou pouze čtyři základní předpoklady, pomocí kterých je možno 
provést prvotní selekci mezi uvažovanými druhy biomasy a které spolehlivě vyloučí 
nevyhovující druhy biomasy, o kterých již není třeba dále uvažovat. 

V otázce využitelných druhů biomasy se v první řadě orientovat na možnost 
spoluspalování lihovarnických výpalků, jako odpadního produktu z výroby bioetanolu 
v blízkém průmyslovém lihovaru. U tohoto druhu biomasy jsou v současné době splněny 
dva ze čtyř základních předpokladů k tomu, aby s nimi bylo možno začít uvažovat jako 
s potenciálním palivem. Teploty měknutí a tavení popela jsou nad hranicí 850 °C, sice 
pouze o několik jednotek až desítek °C, ale při vzetí v úvahu pouze max. 30 % ního 
hmotnostního podílu biomasy ve směsi je i tato teplota dostatečná. Hlavní výhodou tohoto 
druhu potenciálně využitelné biomasy je ale skutečnost, že je produkována v dostatečném 
množství (80 000 t/rok) a že přepravní náklady na její dopravu nebudou výrazně navyšovat 
její cenu (doprava ze vzdálenosti 1 km). Otázkou zůstává, zda výrobce a potenciální 
dodavatel bude schopen a ochoten reagovat na skutečnost, že tyto výpalky v současné době 
obsahují v peletizované formě vysoký, až 80 % ní podíl prachových částic. Další 
neznámou je fakt, za jakou cenu a zda vůbec bude lihovar jako výrobce peletizovaných 
výpalků ochoten tyto výpalky prodávat. Jelikož lihovarnické výpalky jsou biomasou 
zařazenou do kategorie S3, je reálnou maximální nákupní cenou z pohledu Teplárny 
Trmice cena 83,42 Kč/GJ, vypočítaná v kapitole č. 5.2.1 této práce. 

Dalším druhem biomasy, na který je dle mého soudu potřebné a strategické           
se orientovat, je dřevní štěpka. Dřevní štěpka je druhem biomasy, který v současné době 
splňuje první tři z výše uvedených čtyř základních předpokladů. Nesplňuje pouze nákupní 
cenu. Jelikož je dřevní štěpka zařazena v kategorii S2, platí pro ni maximální nákupní cena 
ve výši 96,46 Kč/GJ, spočítaná v kapitole č. 5.2.1 této práce. Tržní cena dřevní štěpky      
se v současné době pohybuje kolem 120,00 Kč/GJ i s náklady na dopravu. V tomto případě 
platí, že pokud by se podařilo zajistit dodavatele s kratší dopravní vzdáleností, byla by cena 
nižší. 

Ve věci spoluspalování dřevní štěpky se možnost realizace problematizuje 
skutečností, že stávající technické možnosti neumožňují tuto biomasu skladovat, mísit 
s hnědým uhlím a spoluspalovat na dostatečné technické úrovni. Vidím dva způsoby řešení 
této situace. Buď investovat do úprav technologie skladování, dopravy a vlastního 
spalování v řádu několika desítek milionů Kč a tak se plnohodnotně technicky připravit    
na možnost spoluspalování dřevní štěpky. Nebo přistoupit ke spoluspalování se stávajícím 
technickým vybavením, dřevní štěpku skladovat a mísit na skládce hnědého uhlí, resp. 
v hlubinném zásobníku, s vědomím vzniku reálných problémů v oblasti mísení paliv, jejich 
společné dopravy do zásobníků kotlů, jejich možného oddělování v zásobnících paliva 
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jednotlivých kotlů na základě významně odlišných měrných a sypných hmotností               
a následných technických problémů během vlastního procesu spalování. Lze konstatovat, 
že v případě dostupnosti dřevní štěpky na trhu za akceptovatelnou cenu (viz kapitola         
č. 5.2.1), existují ve věci spoluspalování dřevní štěpky v Teplárně Trmice reálné možnosti. 

Jako další z možností spoluspalování biomasy je třeba uvést možnost 
spoluspalování biomasy v práškových granulačních kotlích K5 – K8. Zde je opodstatněné 
uvažovat s hmotnostním podílem biomasy ve směsi s hnědým uhlím ve výši maximálně    
5 – 10 % hm. Zde se naopak jako vhodnější biomasa pro spoluspalování jeví dřevní štěpka. 
Výše uvedené problémy se skladováním a mísením paliv a zvládnutím vlastního procesu 
spalování platí samozřejmě i pro tuto alternativu. Zde k věci přistupuje ještě fakt,             
že spoluspalování biomasy v těchto kotlích není odzkoušené a bylo by nutné nejprve 
realizovat spalovací zkoušky s dostatečnou technickou podporou (odborné firmy, vysoké 
školy) pro vyvození relevantních závěrů a doporučení. Z důvodu výrazně rozdílné 
technologie spalování v práškových granulačních kotlích je rovněž nutné posoudit proces 
z pohledu požární bezpečnosti spalování této směsi. Přibývá zde problém s potenciálním 
vznícením paliva v suškách paliva a ve ventilátorových mlýnech a s následným výbuchem, 
ještě před vlastní spalovací komorou. V tomto případě by tedy dále bylo potřebné 
odbornou firmou posoudit požárně technické charakteristiky uvažovaného druhu biomasy 
a realizovat doporučená bezpečnostní opatření. 

8 Závěr 
V této části práce shrnuji výsledky zde analyzovaných stavů a stav naplnění cílů 

diplomové práce, definovaných v úvodu práce. 

Ve věci ekonomického posouzení spalování biomasy v podmínkách Teplárny 
Trmice byly spočítány mezní ceny pro nákup biomasy rozčleněné do kategorií S1, S2 a S3 
dle výše vyplácených tzv. zelených bonusů za elektřinu, vyrobenou z biomasy. Při 
stanovení těchto mezních cen bylo vycházeno z nákupních cen hnědého uhlí                       
a z vyčíslitelných nákladů, vztahujících se k výrobě tepla a elektřiny z hnědého uhlí. Tzv. 
zelené bonusy a cena povolenek CO2 byly v tomto případě nákladem. Z důvodu 
jednoduché porovnatelnosti byly náklady vztaženy na 1 GJ tepla, obsaženého v hnědém 
uhlí. Z důvodu poměrně nízkých nákupních cen hnědého uhlí (lom je ve vzdálenosti ca 20 
km a doprava paliva tedy neúměrně nenavyšuje cenu paliva) jsou spočítané mezní náklady 
pro nákup biomasy jednotlivých kategorií velmi nízké; až na dvě výjimky jsou významně 
nižší, než jsou tržní ceny jednotlivých druhů biomasy. Těmito dvěma výjimkami jsou 
v první řadě peletizované lihovarnické výpalky z blízkého průmyslového lihovaru. V tomto 
případě je podstatné zmínit, že cena výpalků podléhá poměrně velkým výkyvům v průběhu 
roku a pouze v případě oscilace ceny kolem svého minima je tato biomasa k dispozici       
za ekonomicky přijatelnou cenu. Druhou, pro spalování cenově přijatelnou biomasou, je 
dřevní štěpka. I zde se však nákupní ceny poměrně značně liší v průběhu roku. Dalším 
faktorem, který zde ovlivňuje cenu je obsah vlhkosti (vlhčí štěpka je levnější, ovšem její 
výhřevnost je nízká a tedy stoupá její cena, vztažená na jednotku tepla). Rovněž různí 
poptaní dodavatelé mají různě vysoké ceny. Roli při tvorbě ceny samozřejmě hraje i druh   
a kvalita dřeviny, z které byla štěpka vyrobena a vzdálenost, z které by tato byla 
dopravována. V otázce spalování dřevní štěpky, na rozdíl od spalování peletizované 
biomasy, celou věc komplikuje fakt, že na přepravu, skladování a spoluspalování dřevní 
štěpky nemá zařízení k dispozici odpovídající technickou vybavenost a byla by potřebná 
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jistá investice do technologie. Oba zde zmiňované druhy biomasy by v případě vyjednání 
oboustranně výhodných smluvních podmínek mohly být k dispozici v množství, 
dostačujícím pro 20 - 30 % ní hmotnostní podíl ve směsi s hlavním palivem, tedy hnědým 
uhlím v průběhu celého roku. 

Spalováním biomasy je následně v turbogenerátorech vyráběna tzv. zelená, 
ekologická elektřina, která je dle kategorie spalované biomasy (S1, S2, S3) zvýhodněna 
tzv. zeleným bonusem, který je vyplácen jako jakási podpora využívání obnovitelných 
zdrojů energie a je pro akciovou společnost finančním ziskem. K systému zelených bonusů 
považuji za potřebné konstatovat, že systémy podpor, bonusů, subvencí, byť jakýchkoliv, 
vždy deformují skutečnou ekonomickou bilanci záměru a v okamžiku jejich pozdějšího 
eventuálního odbourání se mění celá ekonomická realita a záměr se z pohledu dnešních 
cen stává neúměrně drahý, ekonomicky nenávratný, tedy dále nerealizovatelný. 

K dostupnosti dostatečného množství druhově vyhovující a dostatečně kvalitní 
biomasy konstatuji, že je vhodné se orientovat na místně dostupné peletizované 
lihovarnické výpalky a regionálně dostupnou dřevní štěpku. V případě dřevní štěpky          
i za cenu dalších, vynucených finančních nákladů do dodatečných úprav technologie 
skladování, dopravy a spalování.  

V rámci přezkoumání a vyhodnocení technických aspektů spalování biomasy          
a vlivů na technický stav kotelních jednotek a na vlastní proces spalování jsem pracoval   
se závěry a zkušenostmi z realizovaných spalovacích zkoušek spoluspalování biomasy 
v minulých letech a dospěl jsem k následujícím zjištěním. Byl zaznamenán významný vliv 
granulometrického složení spalovaného biopaliva. V případě vysokého podílu prachových 
částic v biopalivu je nutné počítat se zvýšenou tvorbou objemných taveninových agregátů, 
stmelených či slinutých nánosů. Důsledkem vysokého obsahu prachových částic je dále 
zneprůchodnění spalovacího roštu pro spalovací vzduch, z toho plynoucí vysoká 
koncentrace emisí CO, přítomnost redukční atmosféry a všech s ní spojených negativních 
jevů. V neposlední řadě je potřebné se vypořádat se vznikem sazí a nemožností jejich 
odloučení v elektrostatickém odlučovači. 

V případě spoluspalování dřevní štěpky je nutné počítat s negativními jevy, 
souvisejícími s výrazně odlišnými měrnými a sypnými hmotnostmi mísených složek, tedy 
dřevní štěpky a hnědého uhlí. 

Dalším významným faktorem je možnost vzniku interkrystalické koroze oceli jako 
důsledku působení chlorovodíku, vznikajícího během spalování biomasy s vyšším 
obsahem sloučenin chloru. V případě některých druhů biomasy a vyšších hmotnostních 
podílů biopaliva ve směsi je nutno s ní reálně počítat. Mechanismus a podmínky jejího 
vzniku jsou popsány v příslušné kapitole.  

V případě spalování takových druhů biopaliv, u kterých teploty měknutí, tavení      
a tečení z nich vznikajícího popela jsou dosaženy či překročeny během spalovacího 
procesu, lze očekávat veškeré negativní jevy s tímto spojené, tedy zvýšenou tvorbu 
stmelených či slinutých nánosů uvnitř spalovací komory a následně poškození roštu           
a spalovací komory, zanášení vnitřních vestaveb a dodatkových výhřevných ploch, 
poškození zazdívky, snížení účinnosti spalování. Rovněž je nutné počítat s častějšími 
odstávkami kotlů, ať už z důvodu preventivních zásahů, tak i z důvodu poruch. Zvýšené 
náklady na údržbu jsou toho jednoznačným důsledkem.  
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V případě spoluspalování vyššího podílu biopaliva ve směsi je nutné počítat 
s negativním vlivem, spojeným s tvorbou nižšího objemu popelovin. Určité množství 
popelovin je potřebné pro vytvoření dostatečně silné vrstvy popela jako tepelného izolantu, 
chránícího spalovací rošt před působením vysokých teplot, šířících se sáláním tepla           
ve spalovací komoře kotle. Z důvodu nedostatečných a krátkodobých zkušeností               
se spoluspalováním biomasy nebyl tento jev prokázán, ani vyvrácen.  

Vliv na měřené provozní parametry během spoluspalování biomasy nebyl 
prokázán. V případě účinnosti spalovacího procesu bylo výpočtem účinností z kontinuálně 
měřených provozních dat během spalovacích zkoušek empiricky zjištěno, že nejvyšší 
účinnosti bylo dosaženo při spoluspalování 30 % hm. podílu biomasy ve směsi s HU, 
naopak nejnižší účinnosti bylo dosaženo při spoluspalování 50 % hm. podílu. 

Co se týká vlivů na životní prostředí, byly ve většině případů prokázány 
předpokládané dopady. V případě emisí škodlivin do ovzduší byly během spoluspalování 
biomasy naměřeny, podle očekávání, nižší emise SO2 jako důsledek nižšího obsahu síry 
v biomase. S tímto jevem logicky souvisí spotřeba vápna na odsiřování SO2, vznikajícího 
po spálení v palivu obsažené síry. Spoluspalování biomasy jako paliva s nižším obsahem 
síry přináší snížení spotřeby vápna jako neobnovitelného zdroje, potřebného k odsiřování 
spalin a snížení finančních nákladů na jeho nákup. K emisím NOx lze říci, že zůstanou     
na stejné úrovni, nebo se mírně zvýší, což přičítám většímu množství spalovacího vzduchu, 
potřebnému ke zdárnému spálení biopaliva a tedy vzniku většího objemu emisních plynů. 
Zvýšené emise TZL a CO mají souvislost s nedostatečnou kvalitou spalované biomasy, 
resp. vysokým podílem prachových částic. V případě spoluspalování biomasy odpovídající 
kvality by měla být výše vznikajících emisí TZL a CO srovnatelná s výší, vznikající během 
spalování čistého hnědého uhlí. Výše emisí TOC přímo souvisí s emisemi CO a lze říci,   
že v případě spoluspalování biomasy odpovídající kvality se emise TOC nezvýší. 
K emisím dioxinů lze říci, že oproti očekávání byly velice nízké, o několik řádů nižší, než 
při spalování pouze hnědého uhlí. Emise dioxinů totiž přímo souvisí s obsahem Cl2 a Cl- 
v palivu. Lze konstatovat, že pokud nebude spalována biomasa s extrémně vysokým 
obsahem Cl2 či Cl-, není potřeba se těchto emisí obávat. K emisím CO2, jako k emisím 
skleníkových plynů lze říci, že úspora fosilního CO2 je přímo úměrná množství spalované 
biomasy, jako paliva s neutrální uhlíkovou bilancí. Platí tedy, že čím více se spálí biomasy, 
tím nižší bude fosilní emise CO2, jako důsledku spalování hnědého uhlí. V konečném 
důsledku lze uspořené emise fosilního CO2 odprodat v rámci obchodování s povolenkami 
skleníkových plynů. 

Rovněž příznivě bude ovlivněna kvantitativní bilance vznikajících popelovin. 
Zvyšováním podílu spoluspalované biomasy, jako paliva s nízkým obsahem popelovin,     
se bude úměrně tomuto faktu snižovat produkce popelovin a budou se tedy snižovat 
náklady, související s ukládáním těchto popelovin. Z důvodu velmi nízkého obsahu 
popelovin v biomase a minoritního podílu biomasy ve směsi s hnědým uhlím neočekávám 
měřitelný vliv na kvalitativní znaky vznikajících popelovin. 

Na závěr diplomové práce konstatuji, že spalování biomasy jako obnovitelného 
zdroje energie nelze považovat za řešení pro lidstvo či životní prostředí spasitelné. Lze jej 
doporučit tam, kde je k dispozici relativně levný, blízký a dostupný zdroj biomasy a kde je 
k dispozici dostatečně vhodné zařízení ke kvalitnímu a efektivnímu spálení či spoluspálení 
této biomasy. Vhodné je spalovat biomasu, vznikající jako odpad zemědělské, průmyslové 
či potravinářské výroby, biomasu, pro kterou není jiné, smysluplnější využití. Na otázku, 
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zda pěstovat a posléze spalovat cíleně pěstovanou biomasu, odpovídám ano s výhradami. 
Pokud cíleně pěstovat energeticky využitelnou biomasu, tak pouze na takových plochách, 
kde je to vhodné, tedy na jinak zemědělsky nevyužívaných či méně hodnotných plochách. 
Nepřijatelná je situace, kdy by cílené pěstování energeticky využitelné biomasy 
konkurovalo pěstování zemědělských plodin pro výrobu potravin, důsledkem čehož by byl 
tlak na cenu potravin. Neetičnost takového počínání je zřejmá.  

Se spalováním biomasy lze souhlasit jako s obnovitelnou variantou ke spalování 
neobnovitelných fosilních paliv, jako součástí energetického mixu a jako součástí hledání 
trendů a cest k novým, budoucím zdrojům a technologiím výroby energie. Jako nelogické, 
vědecky a technicky nezdůvodněné považuji teorie, kdy se na spalování biomasy pohlíží 
jako na nástroj snižování emisí skleníkových plynů a tedy jako na nástroj ovlivňování 
globálního klimatu. Vědecká báze teorie globálního oteplování de facto zkrachovala. 

Nehledě na výše uvedené, spatřuji veliký otazník nad obdobím, počínajícím rokem 
2013. Tento rok by totiž měl být zlomový v tom, že by měl být prvním rokem období, kdy 
by mělo docházet k nákupům povolenek emisí skleníkových plynů prostřednictvím aukcí. 
Finanční dopad na cenu povolenek skleníkových plynů, výši provozních nákladů                
a v konečném důsledku na cenu za těchto podmínek vyráběné energie v současné době 
nelze s dostatečnou mírou přesnosti prognostikovat. 

Vždy musí platit, že získaný efekt by měl převýšit nebo by se měl minimálně 
vyrovnat vkládanému úsilí, nákladům a energii. Rovněž tak volání po racionálnosti              
a uvážlivosti plánování, konání a systému podpor a státních subvencí v oblasti spalování 
biopaliv je na místě. Černobílé vidění a zmatečná řešení, která jsou v posledních letech, jak 
na evropské, tak i na naší národní úrovni v oblasti postojů k obnovitelným zdrojům energie 
tak často viditelná, a která pouze přispívají k vytváření nejistoty a k nejednoznačným 
postojům jak firem, tak i obyvatel, jsou pro nás jedním velkým varovným mementem. 

8.1 Závěrečné resumé 

Na úplný závěr konstatuji, že spalování biomasy, pokud je realizováno                  
na racionální bázi, je pro životní prostředí a pro společnost vůbec jistě přínosem. V praxi  
to znamená, že racionálně odůvodnitelné je spalovat odpadní biomasu, tedy biomasu, 
vznikající jako odpad zemědělských, potravinářských či průmyslových výrob, v blízké 
vzdálenosti od místa jejího vzniku a v zařízení, technicky odpovídajícím tomuto záměru. 
Biomasa musí být dostupná za ekonomicky přijatelnou cenu, v dostatečném množství        
a s vyhovující kvalitou. V reálných podmínkách Teplárny Trmice se těmto kritériím 
nejvíce přibližují peletizované lihovarnické výpalky z blízkého průmyslového lihovaru. 
Vždy je ale třeba počítat s více či méně odlišnými vlastnostmi biopaliv jako takových      
od běžných komerčních tuhých paliv, tedy vesměs uhlí a z toho samozřejmě vyplývajícími 
jinými technickými a ekonomickými požadavky na údržbu spalovacího zařízení. 
Opakovaně, s velikým otazníkem předkládám otázku, jak se změní ekonomická bilance 
spalování biomasy a využívání obnovitelných zdrojů energie vůbec, v okamžiku snížení,  
či odbourání rozličných zelených podpor, bonusů a dotací ze strany státu a EU.  

Obstojí spalování biopaliv v podmínkách tržní ekonomiky i za těchto změněných 
podmínek? 
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