
 1 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra ochrany obyvatelstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti pevných paliv z biomasy a jejich bezpečné 

skladování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:  Jan Štefek  

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Hana Věžníková 

Studijní obor:   Havarijní plánování a krizové řízení 

Datum zadání bakalářské práce:  28.11. 2009 

Termín odevzdání bakalářské práce: 30.4. 2010



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
    
„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně." 

 

 

V Ostravě dne 30.4.2010                            ……………………….. 

         Jméno a příjmení autora 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji paní Ing. Haně Věžníkové za odborné vedení mé bakalářské práce, za čas, který mi 

věnovala, materiály, a odborné rady. 



 4 

Anotace 

ŠTEFEK, J.: Vlastnosti pevných paliv z biomasy a jejich bezpečné skladování. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – TU, 2010. 

Bakalářská práce je zaměřena na vlastnosti pevných paliv z biomasy a hodnocení vlivu těchto 

základních vlastností na použití a bezpečné skladování. První část práce pojednává 

o charakteristických vlastnostech obnovitelných zdrojů energie. V další části jsou popsány 

fosilní paliva a po té následuje jejich srovnání s biopalivy. V následující kapitole je rozebráno 

biologické samovznícení, vznícení a samozahřívání. Závěrečná část se věnuje 

experimentálnímu stanovení vlhkosti a spalného tepla v souvislosti se skladováním. Spalné 

teplo bude stanoveno kalorimetricky.  

Klí čová slova: biomasa, biopaliva, vlhkost, kalorimetr 

 

Annotation 

ŠTEFEK, J.: Properties of biomass solid fuel and its safety storage. Bachelor thesis. Ostrava: 

VŠB – TU, 2010. 

This bachelor thesis focuses on properties of solid fuels from biomass and influence 

assessment of these basic properties on the usage and safe storage. The first part of this thesis 

deals with the features of renewable energy sources. The next part describes the fossil fuels 

and then follows their comparison with biofuels. In the following chapter is discussing the 

biological autoignition, ignition and self-heating. The final part deals with experimental 

determination of moisture and gross heating value in context of the storage. Gross heating 

value will be determined calorimetric. 
 

Key words: biomass, biofuel, dampness, calorimeter 
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1 Úvod 

Denně se z masmédií dozvídáme o znečišťování naší planety, její drancování těžbou fosilních 

paliv, globální oteplování Země v důsledku spalování těchto látek, díky kterým se do ovzduší 

vypouštějí nežádoucí látky. Také si člověk začíná uvědomovat, že je těchto zdrojů omezené 

množství díky velké výtěžnosti a době vzniku, která trvá po dobu statisíců až milionů let.  

Kvůli těmto všem a mnoha dalším zjištění se lidé začínají zamýšlet nad alternativou, která má 

obnovitelný charakter a při jejich využívání a těžbě nedochází k tak drastickým zásahům do 

naší již tak poskvrněné přírody. Touto alternativou se stávají tzv. obnovitelné zdroje energie. 

Jsou to v podstatě látky, kterých člověk využívá od počátku své existence. Ale jsou zde i 

látky, které si člověk díky obnovitelným zdrojům energie dokázal vytvořit za asistence 

nových technologií (např. bioplyn). Nyní při počátku masového využívání biopaliv si člověk 

musí položit otázku, jak tyto látky bezpečně skladovat a jaké mají vlastnosti pro vhodné 

využití (např. při spalování). 

Cílem této bakalářské práce je určení rozhodujících vlastností pevných biopaliv pro jejich 

bezpečné skladování a zjištění, jak ovlivňuje skladování těchto látek voda v daných 

materiálech.  
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2 Rešerše: 
Bakalářská práce „Vlastnosti pevných paliv z biomasy a jejich bezpečné skladování“ 

je v dnešní době velmi konzultované téma z důvodů rozmachu ekologického vytápění 

domácností a šetření životního prostředí. Kromě četného výčtu webových stránek jsem využil 

ke zpracování této práce následující literaturu: 

 

ČSN P CEN/TS 14918 (83 8214). Tuhá biopaliva – Metoda stanovení spalného tepla 

a výhřevnosti. Český normalizační institut, Praha. 2006 s.62. 

Tato norma popisuje metodu stanovení spalného tepla tuhého biopaliva při konstantním 

objemu a referenční teplotě 25 ºC v kalorimetrické tlakové nádobě. Získaným výsledkem je 

spalné teplo zkoumaného vzorku při konstantním objemu s celkovou vodou ze zplodin hoření 

v kapalném stavu. 

 

BALOG, K. Samovznietenie – samozahrivanie, vnietiene, vzplanutie. Ostrava: SPBI, Edice 

SPBI Spektrum, sv. 21, 1999, s. 133. ISBN: 80-86111-43-1. 

Tato publikace seznamuje s problematikou hořlavostí materiálů z hlediska iniciační fáze 

procesu hoření. Pozornost je věnována zapalitelnosti tuhých a kapalných látek od různých 

iniciačních zdrojů. Další částí je proces samozahřívání, samovznícení a jejich principu vzniku 

z tepelného, chemického a biologického hlediska. 

 

BOWES, P.C. Self-heating: evaluating and controlling the hazards. 1. ed. Amsterdam: 

Elsevier, 1984.p.500. ISBN 0-444-99624-9 

Tato publikace se zabývá samovolným vzněcováním z teoretického i praktického hlediska. 

Uvádí hodnocení různých materiálů s ohledem na jejich sklon k samovznícení a ovlivnění 

jejich chování vlivem podmínek a dalších faktorů. Jedním z rozhodujících parametrů, které 

ovlivňují samovolné zahřívání, je vlhkost. Platí to zejména pro rostlinné materiály, jako 

například sláma, seno nebo dřevo.  
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3 Obnovitelné zdroje energie 

Obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“) se skládají z celé škály surovin a technologií, 

jejichž hlavním cílem je náhrada využívání fosilních (neobnovitelných) zdrojů a to zejména 

ropy, uhlí a zemního plynu. 

Důležitým představitelem OZE je výroba elektřiny ve vodních, větrných a solárních 

elektrárnách, avšak neméně důležitým zdrojem jsou zemědělské suroviny, ať už pěstovány 

cíleně, nebo jako odpad. V praxi jde především o přímé spalování biomasy, výrobu a využití 

bioplynu a uplatňování kapalných biopaliv jako náhrady fosilních pohonných hmot 

v dopravě.[5] 

V podmínkách České republiky se využívají OZE jako voda, vítr, slunce a biomasa.[7] 

3.1.1 Biomasa, její vlastnosti a využití 
Biomasa je pojem zahrnující všechny formy přirozeně rostoucích materiálů. Patří sem kuřecí 

mrva (hnůj), dřevo, kalový plyn, líh (etanol), rostlinné oleje a bioplyn. Vyhnívací komory 

jsou tradičně používány v Indii pro plyn na vaření. Všechny typy biomasy mohou být 

využívány různou měrou, ale obvykle vyžadují složitější manipulaci a spalovací systémy, 

které se většinou vyrábí modifikací již existujících zařízení určených k použití tradičnějších 

paliv. Některé materiály jsou pěstovány a speciálně určeny jako paliva. Zejména řepkové 

semeno je pěstováno kvůli oleji, který je později esterifikován metanolem a vyrábí se z něj 

bionafta využívaná v standardních dieselových motorech v dopravě. Tvrdé dřevo (z listnatých 

stromů), měkké dřevo (z jehličnatých stromů), odpady z pilařských závodů a lesního 

zřeďování jsou využity v systémech vytápění. [15]   

Biomasu je možno využívat jak přímým spalováním, tak i k výrobě ušlechtilých paliv, které 

jsou mnohem šetrnější k životnímu prostředí (dále jen „ŽP“), než klasická paliva (černé uhlí, 

hnědé uhlí, lignit aj.). Výroba této hmoty je pro ŽP spíše přínosem (likvidace odpadů, 

zalesňování nevyužité a často nevyužitelné půdy), než dobývání fosilních paliv. 

Česká republika má díky velké rozloze půdy (viz obrázek 1), která je využívána 

k zemědělským nebo lesnickým účelům (cca 87% rozlohy) dobré podmínky pro využití 

energie z biomasy. K energetickým účelům je možné využít asi 8 mil. tun pevné biomasy. 

Avšak proti některým evropským státům (Rakousko, Nizozemí, Dánsko, Německo) máme 

velké rezervy ve využití biomasy v komunální energetice, domácnostech, průmyslu 

a zemědělství.[3] 
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Obrázek 1: záměrně pěstovaná biomasa [3] 

3.1.2 Dělení biomasy 
Biomasa se rozlišuje podle obsahu vody na tři skupiny a to suchou, mokrou a speciální. 

Suchá biomasa – lze ji spalovat přímo, popřípadě po mírném sušení.  

Mokrá biomasa – využívá se zejména v bioplynových technologiích. 

Speciální – používá se k získání energetických látek, zejména bionafty a lihu [8] 

3.1.3 Využití biomasy 
výroba tepla přímým spalováním v topeništích (dřevo, dřevní odpad, sláma atd.) 

zpracování na kvalitnější paliva tzv. fytopaliva (peletky, brikety, bioplyn, etanol, bionafta) 

výroba elektřiny (kombinovaná výroba elektrické energie a tepla) [3] 

V níže uvedené tabulce je znázorněno množství energeticky využitelné biomasy v ČR 

Tab. 3.1 Množství energeticky využitelné biomasy v ČR [3] 

Druh paliva Mil. tun 

Odpadní a palivové dřevo 1,7 

Obilní a řepková sláma 2,5 

Rychle rostoucí dřeviny a energetické 

plodiny 

1,0 

Komunální odpad 1,5 

Spalitelný odpad z průmyslové výroby 1,0 

celkem 7,7 
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3.1.4 Způsoby získání energie z biomasy 
Získávání energie je podmíněno fyzikálními a chemickými vlastnostmi biomasy (např. 

vlhkost). Velký vliv na zpracování má množství vody a sušiny. Hodnota 50% sušiny 

je hranicí mezi mokrými procesy a suchými procesy.[3] 

Dělení: 

 a) suché procesy - termochemické přeměny biomasy 

- spalování 

- pyrolýza 

- zplynování 

b) mokré procesy – biochemické přeměny biomasy 

alkoholové kvašení 

metanové kvašení 

c) fyzikální a chemické přeměny biomasy 

mechanické (štípání, drcení, briketování atd.) 

chemické (esterifikace surových bioolejů) [3] 

3.1.5 Způsoby získáváni odpadního tepla při využívání biomasy 
- kompostování 

- čištění odpadních vod 

- anaerobní fermentace pevných organických odpadů [3] 

3.1.6 Zdroje biomasy využitelné k energetickým účelům 

a) biomasa záměrně pěstovaná  

Dělí se na rychle rostoucí dřeviny a rostliny bylinného charakteru. V této skupině stojí 

za zmínku zejména výhoda energetických bylin z důvodu krátkého vegetačního období, 

snadnějšího výsevu, možnosti zpracování i na neenergetické účely, možnosti rychlé změny 

druhu rostlin. 

Výroba paliv 

Energetické byliny: řepka, konopí, amaranthus, šťovík, topinambur, komonice bílá, psineček, 

ovsík, kostřava aj. 
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Energetické dřeviny: vrba, topol, olše, akát, líska, japonský topol aj. [3] 

b) biomasa odpadní 

rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby: kukuřičná, obilná, řepková sláma, zbytky 

po likvidaci křovin a lesních náletů, odpady ze sadů a vinic, luk a pastvin 

odpady z živočišné výroby: exkrementy hospodářských zvířat, zbytky krmiv 

lesní odpady: dřevní hmota z lesních probírek, kůra, větve, pařezy, kořeny, palivové dřevo, 

manipulační odřezky, klest 

komunální organické odpady: kaly z odpadních vod, organický komunální odpad, zbytky 

z údržby zeleně a travnatých ploch 

organické odpady z potravinářské a průmyslové výroby: odpady z jatek, mlékáren, lihovarů, 

dřevního průmyslu [3] 

3.1.7 Principy získávání energie z biomasy 

a) spalování biomasy (sláma, štěpky, dřevní hmota) 

- fáze sušení: odstraňuje se vlhkost z paliva 

- fáze pyrolýzy: hmota se začne zahřívat, organický materiál se rozkládá na hořlavé 

plyny, destilační produkty a zuhelnatělý zbytek 

- fáze spalování plynné složky: postupné hoření, prodlužování plamene 

- fáze spalování pevných složek: zuhelnatělý zbytek za přístupu dostatečného množství 

kyslíku vytváří oxid uhelnatý, který se dále mění (oxiduje) na oxid uhličitý 

Pokud ke spalování dochází za přístupu vzduchu, pak se jedná o prosté hoření. Avšak 

v případě spalování materiálu za nepřístupu vzduchu se uvolňuje dřevoplyn, který 

se odvádí do spalovacího prostoru, kde se spaluje podobným způsobem jako ostatní 

plynná paliva. 

Využití: Slouží k výrobě tepla a k ohřevu užitkové vody. 

b) alkoholové kvašení 

Provádí se z rostlin, které obsahují cukry a škrob (např.: obiloviny, řepa, cukrová třtina, 

ovoce, aj.) a díky tomu je možné získat organickou fermentací v mokrém prostředí a následně 

destilací vysokoprocentní alkohol (etanol). Teoreticky lze z 1kg cukru získat 0,65l čistého 
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etanolu. Praxe je však jiná, jelikož energetická výtěžnost je někde mezi 90-95% z důvodu, 

že vedle etanolu vznikají ještě další produkty (glycerín). 

 

Využití: Získáním etanolu získáme vysoce hodnotné ekologické palivo, které se využívá pro 

spalovací motory. Tato látka má antidetonační vlastnosti. Jediným nedostatkem je schopnost 

vázat vodu a tím působit korozi motoru. Tento nedostatek se však dá odstranit přídavkem 

aditiv (antikorozních přípravků).[3] 

c) Anaeorobní fermentace – metanové kvašení 

Zpracovávání organických látek se součastným vznikem bioplynu (je směsí plynů: 50- 75% 

metanu, 20-40% oxidu uhličitého, 1-3% dalších plynů (dusík, vodík, aj.)) se nazývá anaerobní 

fermentace, které se dříve přezdívalo metanogenní kvašení (vyhnívání, rozklad). [3] Jedná se 

o biologický proces rozkladu organické hmoty za nepřístupu vzduchu. Tento proces probíhá 

v přírodě např.: v bažinách, na dně jezer nebo na skládkách komunálního odpadu. Rozklad 

hmoty zajišťuje směsná kultura mikroorganizmů, tzn. produkt jedné skupiny mikroorganismů 

se stává substrátem pro další skupinu. [3] 

Z hlediska reakční teploty se rozdělují anaerobní procesy podle optimální teploty pro 

mikroorganismy na psychrofilní (5-30ºC), mezofilní (30-40 ºC), termofilní (45-60 ºC) 

a extrémně termofilní (nad 60 ºC).[9] 

Využití: Bioplyn se využívá k několika účelům. Ty nejdůležitější jsou – přímé spalování 

teplonosného média, výroba elektrické energie a teplonosného média, pohon spalovacích 

motorů pro získání mechanické energie a chemická výroba sekundárních produktů 

bioplynu.[9] 

d) esterifikace 

Z olejnatých semen (řepka, len, slunečnice) se lisuje olej. Ten se substitucí metylalkoholu 

za glycerin mění na metylester oleje, jež má podobné vlastnosti včetně výhřevnosti jako 

motorová nafta. Obrovskou výhodou tohoto produktu je jeho vysoká rychlost rozkladu, jež 

je mnohem větší, než u běžné nafty a proto je tato látka šetrnější k ŽP. 

Využití: Této látky se využívá zejména v dopravním průmyslu a to v náhradě za motorovou 

naftu. [3] 
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3.1.8 Základní podmínky pro úspěšné využití biomasy 
Jednou ze základních podmínek pro úspěšné využití je v čerpání zdrojů, které jsou pro daný 

region typické, jelikož doprava a převážení této hmoty zbytečně prodražuje cenu energie. 

Musí se tedy brát ohledy na správnou volbu energetické plodiny a jejich možnosti pěstování 

na určitém území. Předem je nutné si porovnat náklady na pěstování a výrobu (spotřeba 

energie) a výnos (zisku z energie). Neméně důležitým aspektem je dodržování provozního 

režimu spalovacího zařízení podle pokynů výrobce. Dostatečné množství kyslíku, vysoký 

obsah sušiny a vyšší než zápalná teplota materiálu je dalším předpokladem efektivního 

a ekologického spalování biomasy. Dále pak použití paliva, pro které je spalovací zařízení 

určeno.  

U produkce bioplynu a jeho spalování je nutné zpracovat energeticko-ekonomickou studii, 

která zajistí návratnost investic, jak se vynaložené finanční prostředky odrazí na ceně energie 

atd. Existuje i možnost na základě smlouvy s distribuční společností smluvně dodávat 

elektrickou energii do rozvodné sítě. 

V případě prodeje elektrické energie (tepla) je nutné zažádat Energetický regulační úřad 

o udělení licence na výrobu a prodej energie (teplo, elektřina). [3] 

3.1.9 Skladování biopaliv 
Při společném spalování biomasy a uhlí, v kotlích k tomu schválených, je možné přidávat cca 

20-70 % biomasy. U skladování je nutné brát v potaz rozdílné vlastnosti těchto druhů paliv. 

Jedná se především o větší objem těchto paliv, díky nižší hustotě. A také o něco nižší 

výhřevnost. Totéž platí o skladování u spalovacích zařízení určených pro výhradní spalování 

biomasy. Zvyšování výkonu kotlů na spalování biomasy naráží na nepříznivý poměr mezi 

měrným objemem, výhřevností a v neposlední řadě i vlhkostí paliva. Například pro kůru 

s obsahem vody W=50% je tento poměr oproti běžnému hnědému uhlí následující: kůra – 

0,39 m3.GJ-1; hnědé uhlí – 0,062 m3.GJ-1. 

Pro stejný tepelný výkon kotle je při spalování kůry objemová spotřeba paliva vyšší oproti 

uhlí 6,27 krát. Snížení těchto poměrů lze provést vysušením dřevní hmoty. Vysuší-li se dřevní 

odpad ze surového stavu z 50% na hodnotu 10%, bude to znamenat zvýšení výhřevnosti 

dřevní hmoty. Pokud je obsah vody 50%, pak Qn=7,17 MJ.kg-1; u obsahu vody 10%, stoupne 

Qn=16,7 MJ.kg-1. Uvedeným vysušením dřevní hmoty se zvýší její výhřevnost 2,33 krát. 

Pokud by na vysušení dřevní hmoty navazovala ještě technologie briketování dřevní hmoty, 

je možno docílit následujícího porovnání s hnědým uhlím: brikety z dřevní hmoty (vlhkost 
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10%) – 0,047 m3.GJ-1; hnědé uhlí – 0,062 m3.GJ-1. Brikety z dřevní hmoty tedy potřebují jen 

75% skladovacího objemu ve srovnání s hnědým uhlím. 

Pro lepší představu uvádíme v tabulce potřebné skladovací prostory pro uskladnění jednoho 

GJ či jedné MWh energie obsažené v různých palivech. Například u polen musíme počítat ve 

srovnání s černým uhlím s téměř 4x větším prostorem, při porovnání s hnědým uhlím asi s 2x 

větším prostorem. Ještě více vynikne potřeba prostoru pro skladování ve srovnání štěpky 

a černého uhlí. U štěpky je potřeba skladovacího prostoru téměř 7x větší a u balíkované slámy 

je to již 12x větší skladovací objem. 

To znamená, že u větších tepelných zdrojů je vhodné z hlediska investičních nákladů budovat 

provozní sklad relativně malý (7 až 10 dní). Jestliže je tepelný zdroj situován mimo centrum 

obce a je na tomto místě dostatek volného prostoru, pak se může vybudovat provozní sklad 

i větší. Větší skladovací prostor ovšem vyžaduje vyšší náklady na investici při stavbě zdroje. 

Zásobování zdroje tepla na biomasu je náročné na logistiku, a proto je nutné, aby veškeré 

problémy se zásobováním zdroje biopalivy byly vyřešeny již během projekční fáze. Smluvní 

vztahy mezi investorem, nebo provozovatelem a dodavateli paliv i dalších služeb jsou před 

dostavením budovy nutnou podmínkou. [4] V následující tabulce 1.2 jsou vyjádřeny potřebné 

skladovací prostory pro vybrané druhy biopaliv.  

Tab. 3.2 Potřebné skladovací prostory prostory pro vybrané druhy biopaliv [4] 

Palivo Výhřevnost 

MJ.kg-1 

Objemová 

hmotnost 

kg.m-3 

Energie 

v 1 m3 

GJ.m-3 

Energie 

v 1m3 

MWH.m-3 

Skladovací 

prostor 

m3.GJ-1 

Skladovací 

prostor 

m3.MWH-1 

Palivové dřevo 

– polena 

15 320-450 5,775 1,60 0,17 0,62 

Palivové 

dřevo-odřezky 

18 210-300 4,59 1,28 0,22 0,78 

Štěpka 10 180-410 2,95 0,82 0,34 1,22 

Sláma ze 

samosběracího 

vozu 

14 40-60 0,7 0,19 1,43 5,14 

Sláma balík 14 80-150 1,61 0,45 0,62 2,24 

Dřevěné 

brikety,peletky 

21 600-1100 17,85 4,96 0,06 0,20 
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3.1.10 Výhody a nevýhody využití biomasy 

Výhody: 

- biomasa má jako zdroj energie obnovitelný charakter 

- je tuzemským zdrojem energie, který není vázán jen na určitou lokalitu, což znamená 

úsporu - ve financích, spojených zejména s dopravou 

- likvidace odpadů, zbytek ze zpracování lze využít jako hnojiva 

- spalování pevných komunálních odpadů (na jednu osobu připadá cca 500 – 800 kg 

pevných odpadů za rok) 

- energetické využití biomasy má menší negativní dopady na ŽP 

- bionafta je zatížena 5% DPH, po dobu pět let je výrobce osvobozen od daně z příjmu, 

které plynou z výroby bionafty 

Nevýhody (závisí na typu biomasy): 

- větší obsah vody a tudíž menší výhřevnost (dřevní hmoty) 

- větší objem paliva, vyšší nároky na skladovací procesy 

- nutnost úpravy paliva (sušení, tvarování atd.) vyžadují investice do nových zařízení 

- u výroby a využití bioplynu poměrně vysoké investiční náklady na technická zařízení, 

což zvyšuje cenu vyrobené energie 

- poměrně složitá manipulace s palivem ve srovnání s plynem, elektřinou, LTO 

- nutnost likvidace popele [3] 

3.2 Pevná biopaliva 
Pevná fytopaliva se vyskytují v několika formách, které se od sebe liší v mnoha základních 

znacích s ohledem na strukturu, obsah vody, výhřevnost, tvary, stupeň znečištění, obsah 

popele atd. Stupeň obtížnosti jejich zpracování a úprav i využívání je různý, stejně jako ceny 

a užitečné hodnoty. Optimalizace využívání různých biopaliv vyžaduje často zajištění 

kompromisu mezi vlastnostmi paliv a topenišť. U dřevních paliv se rozlišují polena a polínka, 

kůra, průmyslová a energetická štěpka, piliny a hobliny, lesní štěpka, štěpka z rychle 

rostoucích dřevin, dřevní šrot a peletky a brikety.  

U paliv ze stébelnin se rozlišují malé a obří válcové a hranolové balíky, řezanka, brikety 

a pelety. Existují zde i rozdíly mezi stébly obilnin a olejnin a stébly tlustostébelnatých rostlin 
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(konopí, miscantus, slunečnice, aj.)s ohledem na náročnost pořezu, obsah vody i dobu 

sklizně.[4] 

3.2.1 Dělení pevných biopaliv 

Palivové dřevo, polena a polínka 

Tento typ paliva stále převažuje ve vytápění rodinných domů, farem apod. V Rakousku, 

Bavorsku a Skandinávii dosahuje jejich podíl až 70%. I v ČR se s rozvojem dřevo-

zplyňujících kotlů opět stále více používá polínkových forem paliva - viz obrázek 2. 

Odhaduje se, že se u nás spotřebuje zhruba 0,6 milionu tun polenového dřeva. 

 

Obrázek 2: pevné biopalivo – dřevo  [10] 

 

Zdroje polenového dřeva 

Hlavní zdroj je nutno hledat přímo v lesní těžbě a prvotním ošetření vytěžených klád, kdy se 

vylučují sortimenty nevhodné pro zpracování na pilách, dále při péči o les (odstraňování 

souší, probírky), při ošetřováni sadů, parků aj. Cena polínek se s ohledem na stupeň 

opracování pohybuje mezi 400-900 Kč/plm, přičemž měkká dřeva jsou levnější. 

Obsah vody: Tato vlastnost je velmi důležitá s ohledem na přepravní náklady (Kč/tkm) 

a výhřevnosti dřevního paliva. V právě vytěženém dřevě se obsah vody pohybuje 

od 50 do cca 60 %, proto je zde velmi důležité obsah vody co nejrychleji snížit o 25-30 %, 

jelikož jen dřevo s obsahem vlhkosti pod 30 % je vhodné pro spalování. U dřevovzplyňujících 

kotlů se vyžaduje vlhkost ještě nižší, řádově o 10 %. Jen takové dřevo nedehtuje a má dobrou 

výhřevnost, nehledě na nebezpečí postupného znehodnocování. [4] 
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V následujícím obrázku je vidět vliv vlhkosti na výhřevnosti paliv. Čím vyšší vlhkost, tím 

nižší výhřevnost. 

 

 

Obrázek 3: Vliv vlhkosti paliva na výhřevnost [4] 

 

Průmyslová dřevní štěpka 

Tato štěpka se odlišuje od lesní štěpky z lesní těžby i od štěpek z dřevního šrotu nebo štěpek 

z obalů. Jedná se o nakrácené zbytky (odřezky, krajinky). Jedná se o vedlejší produkt 

základního dřevozpracujícího průmyslu – pil. Zpravidla je ji možno lépe zpeněžit v dalším 

zpracovatelském průmyslu - v průmyslu dřevních desek atd. Pokud obsahuje kůru, tak 

se užívá pro spalování. Nejkvalitnější štěpka je získána ze suchých truhlářských odpadů, které 

se však zpravidla na trh nedostanou, jelikož jsou využity ve firmě, kde vznikly. 

Obsah vody: Podle zdroje suroviny pro tuto štěpku kolísá i obsah vody. U pil nemívá méně 

než 40%. Pro spalování se průmyslová štěpka bez vysoušení využívá zejména ve velkých 

topeništích s tepelným výkonem nad 2 MW, protože tyto kotle jsou vybaveny dlouhými rošty, 

ve kterých se štěpka před spálením vysuší. Pro menší topeniště je vždy výhodnější používat 

průmyslovou štěpku s obsahem vody pod 40%, případně i pod 30%. Toho se dosahuje 

aktivním provětráváním na deponiích nebo až těsně před kotlem aktivním provětráváním 
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vzduchem ohřátým ve spalinovém výměníku za kotlem. Pro malé spotřebiče v rodinných 

domech se průmyslová štěpka nehodí. [4] 

Piliny, hobliny, dřevní prach 

Piliny představují vedle odřezků největší odpad při zpracování klád na prkna, hranoly a trámy 

v podnicích prvotního zpracování dřeva. Hodí se jako palivo nebo po vysušení jako surovina 

do briket či peletek. Tyto suroviny z truhlářské výroby mají v porovnání s pilinami z pil menší 

objemovou hmotnost, ale mají zpravidla i malý obsah vody a jsou výborným palivem 

a surovinou pro peletky a brikety. 

Obsah vody: U pilin se pohybuje z pil od 40% do 55%. Obsah vody se v procesu skladování 

jen nepatrně snižuje, a proto jsou piliny velice náchylné k mikrobionální degradaci a hnití. Pro 

výrobu briket a pelet jsou však piliny nejvhodnějším materiálem, díky tomu, že se nemusí 

drtit a šrotovat. Jiný problém je sušení, které musí být náročné a intenzivní. Nejlépe 

v bubnových sušárnách, do kterých se vhánějí spaliny z topeniště, vytápěného jinak 

nevyužitelným a vytříděným odpadem. Pro spalování v běžných kotlích je výhodné snížit 

vlhkost alespoň na 30%. Tohoto procesu je možné dosáhnout například provětráváním 

za pěkného počasí při relativní vlhkosti vzduchu pod 65%. Při trvalém provětrávání může 

vlhkost klesnout i pod 20%, což výrazně zlepší výhřevnost. [4] 

Štěpka lesní a z rychle rostoucích dřevin 

Podle zásad správného hospodaření v lesích by se štěpka z těžebního odpadu, probírek 

a prořezávek měla vyrábět co nejblíže místu původu těžby a to až po době, kdy vegetační 

orgány, listy, jehličí zcela uschnou a upadnou. Palivo k využití by mělo ztratit alespoň 

polovinu původně obsažené vody.  

Obsah vody: Při štěrkování zbytků v čerstvém stavu se jedná o relativně největší hmotnosti 

podíl zpracování, protože materiál může obsahovat až 60% vody, stejně tak topoly a vrby 

v období plné vegetace. Avšak většina odběratelů ani majitelů lesa netrvají na tom, aby 

dostali okamžitě čerstvou dřevní štěpku. Proto je nejlepší nechat materiál v lese na slunném 

a větrném místě, aby proschl. Tím může daná vlhkost klesnout na podzim až ke 30% i méně. 

Další schnutí je možné ve skladech, které jsou vybaveny roštovým dosoušecím zařízením. 

Pro tento účel se velmi dobře osvědčily prázdné velkokapacitní seníky, které jsou vybaveny 

dosoušecími ventilátory. [4] 
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Dřevní šrot – staré dřevo 

Za dřevní šrot se původně považovalo jen dřevo ze stavebních demolic, použitého stavebního 

bednění, nábytku, železničních pražců, sloupů telefonního vedení, které bylo více či méně 

vždy kontaminováno. V dnešní době se objevují zcela nové zdroje dřevního šrotu, které 

nemusí být kontaminovány, protože se vyrábí z přírodního dřeva jako například přepravní 

bedničky, palety na ovoce a různé jiné obaly. Nové zdroje dřevního šrotu by po zpracování 

mohli sloužit přímo ke spalování nebo jako surovina pro výrobu peletek a briket, přičemž 

se nevylučuje kombinace se suchými pilinami nebo kůrou nebo dokonce s kvalitním uhelným 

prachem. [4] 

Dřevní brikety a peletky 

Jsou to suchá tvarovaná paliva s různým stupněm komprimace vyráběná pracovním tlakem 

od 20 do 100 MPa na různých typech pístových, šnekových a protlačovacích lisů. Tyto lisy 

jsou poháněny mechanicky a mají výkonnost od cca 50 kg do 5000kg za hodinu, s měrnou 

spotřebou energie 50-100kWh/t. Ze všech fytopaliv mají největší výhřevnost, která 

se pohybuje mezi 16 až 18 MJ/kg a největší hustotu hmoty i energie. Rozměry se uvádí 

u peletek od 6-20mm, u briket od 40mm do 100mm. Existují i však méně stlačené 

polobrikety, takzvané pakety. Všechny peletky a brikety by měli být podle norem některých 

států EU vyrobeny z čistého přírodního dřeva, nebo kůry i s příměsí např. stébelnin do 20%, 

s malým přídavkem přírodního pojiva (do 2% melasy, mouky). Vyrábějí se rovněž peletky 

a brikety ze stébelnin, i s přídavkem uhelného nebo vápenného prachu pro zvýšení 

výhřevnosti a omezení nežádoucích vlastností popele. Hustota se pohybuje od 800 do 1500 

kg/m3. Sypná hmotnost nerovnaných briket nebo peletek nyní obsahuje ponejvíce 600kg/m3, 

což je asi trojnásobek sypné hmotnosti suché štěpky a pětinásobek sypné hmotnosti suchých 

pilin nebo drcené kůry.  

Zatímco brikety jsou určeny především k ručnímu přikládání do kamen, krbů, kotlů 

v rodinných domech, peletky jsou určeny výhradně k mechanickému, automatickému 

přikládání. 

Největší položkou výrobní ceny briket a peletek jsou náklady na surovinu (18 až 23%) a její 

sušení (přes 50%).[4] 

Palivová sláma, palivová obilní hmota a energetické byliny 

V rozvinutých zemích postačuje k výživě obyvatelstva pouze část celkové výměry půdy (60-

70%). Úbytek počtu chovaných hospodářských zvířat z podobných důvodů uvolňuje další 
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půdu, respektive část úrody pro nepotravinářské využití. Především se jedná o přebytečnou 

slámu obilovin a olejnin. Z agronomického hlediska je možné energeticky využít bez 

nebezpečí snížení úrodnosti půdy a tedy snížení organických složek v půdě veškerou slámu 

olejnin a 25-50 % slámy obilnin.  

Kromě slámy, posklizňového produktu, však může zemědělství poskytovat zcela nové zdroje 

energie, např. ve formě účelově pěstovaného energetického obilí. Pro spalování se může 

využívat směs slámy a zrna. 

V úvahu používání dalších obilnin připadá řada dalších bylin, jako je rákosina miscantus, 

rdesnovina křídlatka, krmný štovík a další. 

Obsah vody: Každá bylina během svého růstu obsahuje nejméně 80 % vody. Tento obsah 

v procesu dozrávání a po jeho skončení postupně klesá až na 20 % i méně. Zralé stébelniny 

zanechané za přirozeného počasí mohou během tří dnů ztratit vlhkost až na 15 %. To zcela 

vyhovuje pro sklizeň i skladování včetně následného slisování do balíků nebo i zpracování 

například do briket. Ukázalo se však, že nejlepším stébelnatým palivem je palivo vymoklé 

a znovu usušené. [4] 
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4 Fosilní paliva 

Většina uhlovodíkových paliv, jakou jsou např. uhlí, ropa zemní plyn vznikali před miliony 

let z fosílií živých organismů a nazývají se proto paliva fosilní. Tyto paliva jsou jedna 

z prvních, se kterými se člověk seznámil a začal je využívat. Nevýhodou těchto paliv však je, 

že jejich zásoby jsou omezeny, popř. jejich vydobytí je ve střetu zájmů s ochranou ŽP, 

s ochranou faktoru klidu a pohody v sousedních obcích apod., a proto by se měli hledat 

alternativní zdroje energie. 

Fosilní paliva patří mezi usazené horniny, přesněji do podskupiny kaustobiolitů (z řeckého 

slova Kustos = hořlavý). 

Jsou popsány jako sedimenty bohaté na organický uhlík. Výchozím materiálem pro vznik 

kaustobiolitů je organogenní materiál, tvořený zbytky rostlinných tkání i zbytky živočišného 

původu, jež označujeme ve výchozí formě jako humus, rašelina nebo sapropel. Používají 

se přímo nebo po dalším zpracování jako palivo. [11] 

4.1 Uhlí 
Vzniká v průběhu velmi dlouhé doby z rašeliny, která se nejprve mění na lignit, hnědé  a po té 

na černé uhlí (viz obrázek 4) karbonizací, což je pyrolytický rozklad organických látek bez 

přístupu vzduchu a za vzniku tuhých, kapalných a plynných produktů. 

Vlastnosti: je to pevná, hořlavá látka, která má nejčastěji černou barvu. 

Naleziště v ČR jsou:  

lignit – jihomoravské ložisko,  

hnědé uhlí – severočeská, sokolovská a chebská pánev, 

černé uhlí – ostravsko-karvinská, kladenská, slánská pánev [13] 

 



 23 

 

Obrázek 4: černé uhlí [12] 

 

4.2 Ropa 
Vznikla rozkladem malých rostlin a zvířat, usazených na dně moře. Tyto zbytky pak překryly 

silné vrstvy usazenin. Působením tlaku vznikla ropu. Většina nejbohatších ložisek leží velmi 

hluboko pod zemským povrchem a lze jich dosáhnout pouze pomocí velmi nákladných vrtů. 

Výhodou je výroba produktů, které lze maximálně využít v mnoha oblastech průmyslu, 

zejména v průmyslu motorovém, ale i syntetickém apod. 

Nevýhodou této látky jsou téměř vyčerpané zásoby, které budou muset být nahrazeny dalšími 

zdroji a její těžba, která je doprovázena nešetrným zásahem do přírodního koloběhu. Ložiska 

ropy se vyskytují v celé zemské kůře a pod mořem, zejména pak na Blízkém východě 

(Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty viz obrázek 5). [13] 

 

Obrázek 5: Ropný vrt  [13] 
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4.3 Zemní plyn 
Jeho základní složkou je uhlovodík metan, který tvoří většinu plynu (88 – 99,8%). Čím více 

metanu obsahuje, tím je kvalitnější. Vyskytuje se společně v ložiscích s ropou a to jak 

na pevnině, tak i v moři. Vznikal podobně jako ropa. 

Jedná se o nejedovatý plyn, bez zápachu, po spálení nenechá popel a při správném spalování 

zanechává ve vzduchu méně škodlivin než ropa a uhlí. [13] 
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5 Srovnání biopaliv s fosilními palivy 
Jedním z hlavních argumentů, proč využívat biopaliva jsou ekologické důvody. Při spalování 

této hmoty, v porovnání s klasickými fosilními palivy uvolňuje výrazně nižší množství 

skleníkových plynů. [14] Jako další důvod je jejich obnovitelný charakter, jež u fosilních 

paliv není možný z důvodu vytváření po dobu milionů let a způsob získávání, jež je k ŽP 

mnohem šetrnější, než způsoby získávání a těžby kaustobiolitů. Avšak fosilní paliva 

se vyznačují o něco vyšší výhřevností.  

V následující tabulce je uvedeno srovnání výhřevnosti, měrné hmotnosti biopaliv a vybraných 

klasických paliv  

Tab. 5.1 Srovnání výhřevnosti paliv a jejich měrné hmotnosti [4] 

Druh paliva Výhřevnost M.J/kg Měrná hmotnost 

kg/dm3 

Petrolej 43,97 0,74 

Motorová nafta 42,5 0,87 

LTO 42,5 0,87 

TTO 41,45 0,95 

Černé uhlí 24 - 

Hnědé uhlí 14,6 - 

Palivové dřevo 

(20%vody) 

14,23 0,4 

Sláma (10% vody) 15,49 0,12 

 

V tabulce, která následuje jsou uvedeny orientační údaje o velikostech skladovacích prostor 

pro skladování vybraných paliv. 
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Tab. 5.2 Orientační údaje o velikostech skladovacích prostor pro skladování vybraných 
paliv [4] 

Palivo Hmotnost kg/m3 Skladovací prostor m3/MWh 

Palivové dříví – polena 320-460 0,6-0,8 

Palivové dříví – odřezky 210-300 0,9-1,2 

Štěpka 270-380 1,3 

Rašelina 350-400 0,8 

Sláma 80-100 3 

Dřevěné brikety 800-1100 0,25-0,3 

Hnědé uhlí 650-780 0,41 

Černé uhlí 770-880 0,17 
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6 Biologické samovznícení, vznícení, samozahřívání 
 

6.1 Samovznícení 
Oxidace materiálů se začíná při určitých charakteristických teplotách. Její hodnota závisí od 

kvality materiálu, použité zkušební metody a celkového geometrického uspořádání 

zkoušeného i zkušebního systému. Proces, při kterém dojde v důsledku samovolného 

zrychlování oxidačních reakcí k hoření látky, se nazývá vznícení. 

V důsledku tepelného, chemického, fyzikálně-chemického nebo mikrobiologického impulzu 

na hořlavé materiály může dojít i při relativně nízkých teplotách k samovolnému zrychlení 

oxidace, při kterém za optimálních podmínek (objem, tepelná vodivost materiálu a prostředí, 

měrný povrch, přístup kyslíku a vlhkost) se samozapalují, respektive samovznítí.  

Podstatou procesu samovznícení je u většiny hořlavin stejná jako u procesu vznícení. 

Pro procesy samovznícení, místo vzniku hoření nemusí být totožné s místem působení 

iniciace. 

Podle toho, který jev má rozhodující význam v začínajícím stádiu procesu samozahřívání, 

respektive samovznícení na stoupání teploty, rozdělujeme proces samovznícení do těchto 

skupin: 

- samovznícení fyzikálně-chemické, které je způsobené jevy fyzikálního a chemického 

původu (absorpce plynů a par, zvýšená teplota prostředí, přítomnost katalyzátorů) 

- samovznícení chemické (oxidace vysychavých olejů, nátěrových barev, exotermické 

reakce při vzájemném styku chemických látek) 

- samovznícení biologické (činnost mikroorganismů, biologické pochody v buňkách) 

Pod pojmem samovznícení je třeba chápat nejen vlastní zapálení látky, ale komplexní 

samovolně probíhající proces od prvního okamžiku zvýšení teploty (teplota samozahřívání) 

až po dosáhnutí teploty samovznícení, jako důsledek chemických, fyzikálních nebo 

biologických procesů. 

Samovznícení a samozapálení je v podstatě stejný proces, rozdíl je jen v tom, že první termín 

se používá pro látky, které mají teplotu samovznícení vyšší, než je běžná teplota (piliny, 

dřevotřískové desky, nitrocelulóza, celofán) a druhý termín pro látky, které mají teplotu 

samovznícení nižší, než je běžná teplota (alkalické kovy, bílý fosfor aj.). [2] 
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6.2 Teplota samovznícení 
Je to teplota, při které se v látce začínají dít exotermické procesy, vedoucí k zapálení látky bez 

venkovního přívodu tepla. Toto samovznícení se může projevit bezplamenným nebo 

plamenovým hořením. 

Jestliže je materiál zahřátý na teplotu samovznícení a nezmění se venkovní podmínky (odvod 

tepla, zvětšení povrchu, přerušení přívodu oxidačního media) vzniká potencionální nebezpečí 

rozšíření požáru. [2] 

6.3 Teplota vznícení 
Je to nejnižší teplota vzduchu procházejícího okolo vzorku, při které dojde k zapálení vzorku, 

bez přítomnosti otevřeného zdroje zapálení. Tato teplota je silně závislá od zkušebních 

podmínek (druh zařízení, množství zkoušené látky, výměna vzduchu s okolím aj.). 

6.4 Teplota vzplanutí 
Je to nejnižší teplota, pří které hořlavá látka za normálního tlaku vyvine tolik hořlavých par, 

že tyto páry ve směsi se vzduchem při přiblížení otevřeného plamene vzplanou. [2] 

6.5 Role vody při samozahřívání 
Voda může hrát důležitou roli při určování povahy, rychlosti a rozsahu samozahřívání 

(samovznícení) organických materiálů. Tyto materiály jsou hygroskopické a za normální 

teploty a relativní vlhkosti často obsahují 10 - 20% vody v kondenzované fázi. Je třeba zvážit, 

které obecné důsledky přítomnosti vody a výměny vlhkosti s atmosférou mají vliv 

na samozahřívání pevných látek.  

I když výsledky dřívějších experimentů byly protichůdné, neboť voda může někdy způsobit 

inhibiční účinky, nyní je prokázáno, že přítomnost vody běžně zvyšuje rychlost oxidace 

mnoha organických materiálů. Tento účinek závisí na koncentraci přítomné vody. 

Stejně důležité jako chemické účinky jsou fyzikální účinky spojené s přítomností vody. Pouhá 

přítomnost vody může ovlivnit tepelné vlastnosti, ale největší důsledky pro samozahřívání 

porézních hygroskopických materiálů závisí na spalném teplu sorbované vody, jehož hlavní 

složkou je skupenské výparné teplo.[15] 

6.6 Biologické samovznícení 
Tento druh samovznícení  se týká  zejména rostlinných produktů.  Mezi nejčastější příčiny 

samovznícení je možné zařadit samovznícení na základě biochemických procesů. Zvláštní 
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postavení mají rostlinné materiály, které pokud jsou vlhké, mají sklon k samozahřívání 

následnému samovznícení.  

Ze zemědělských produktů jsou požárně nejnebezpečnější rostlinné masy s celulózovým 

charakterem jako např. seno, sláma, siláž, plevy, obilí, a obilné výrobky, rákosí, chmel, listí, 

bavlna, len apod. Jsou to materiály, které lehce podléhají oxidaci a z hlediska hořlavosti je 

důležitá jejich schopnost dýmit. Tyto rostlinné produkty jsou za určitých podmínek 

samovznětlivé. 

Tepelné samovznícení může nastat nejčastěji při technologických procesech, jako jsou sušení, 

mletí, granulace apod. 

Chemické samovznícení může nastat např. při napuštění těchto produktů vysychavými oleji 

nebo některými napouštěcími či nátěrovými hmotami, které mají sklon k chemickému 

samovznícení. Rostlinná hmota slouží jako velmi dobrý nosič s vysokým povrchem pro 

kapaliny se sklonem k autooxidaci. 

Nejčastější příčinou požárů samovznícením v zemědělství je samozahřívání rostlinných látek 

působením mikroorganismů. K těmto požárům dochází téměř výlučně při skladování při 

skladování objemových krmiv a jiných rostlinných produktů. [2] 

6.7 Děje probíhající při biologickém samovznícení 
Zemědělské produkty skladované v senících, stodolách, silech nebo stozích by měly být dobře 

usušené (14-15 % vlhkost). Nedosušené nebo dostatečně navlhlé produkty jsou příznivým 

prostředím pro vznik a činnost mikroorganismů. Materiál se lehce zapaří, plesniví, případně 

může dojít i k jeho samovznícení. Tyto procesy probíhají mezi 18 – 20 %. U sena 

se doporučuje skladovat při vlhkosti 20 % a nižší. 

I v dobře usušeném seně však probíhají procesy zrání, které trvají cca 6 týdnů. Jde zde o další 

dýchání uložené rostlinné hmoty a o činnost rostlinných enzymů a různých mikroorganismů. 

Proces zrání je tím intenzivnější, čím mladší je sklizený porost a čím rychleji probíhalo 

sušení. Dále pak záleží na množství uložené hmoty a stupni jeho slehnutí. Tyto procesy jsou 

provázeny samozahříváním a může dojít i k samovznícení. 

Proces samozahřívání, který za příznivých fyzikálně-chemických podmínek může být iniciací 

samovznícení je možno rozdělit na tři fáze:  

- fyziologická 

- mikrobiologická 
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- chemická  

První fáze je charakterizována dýcháním buněk a rozmnožováním termofilních bakterií, které 

jsou v progresivním stádiu. Zde někdy ještě dochází k dýchání živé hmoty, hlavně však hmota 

odumřelá a rostlinné enzymy štěpí různé organické látky. V podstatě dochází k pomalému 

spalování hmoty, kterým se uvolňuje velké množství tepla. Jestliže se rostlinný materiál 

uskladní v seníku nebo ve stohu, pak je odvod tepla omezený. Rostlinný materiál je velmi 

špatný vodič tepla a vrstva hmoty o výšce 2 – 2,5 m zpravidla velmi dobře izoluje vznikající 

i vzniklé ložisko samozahřívání. Rostlinné buňky odumírají při teplotě 40 ºC až 45 ºC 

a dýchání přestává. Pokud je vlhkost rostlinného materiálu nižší než 28 % a dál probíhá 

sušení, pak se rozvoj mikroorganismů zastavuje a teplota klesá. 

Uvolněným teplem a vlhkostí se vytváří podmínky příznivé pro vývoj a činnost epifytních 

mikroorganismů, nastává tedy druhá fáze. V první části se rozvíjejí mezofilní mikroorganismy 

uvolňující svou rozkladnou činností teplo, které při dalším hromadění umožňuje vzniknout 

mikroorganismy termofilní. Obě tyto skupiny organismů obsahují mnoho bakterií, 

aktinomycety a plísně, jejichž dalším rozkladem se hromadí další teplo. V této fázi je možno 

cítit kyselý zápach, jež pochází z organických kyselin (převážně kyselina octová), které jsou 

produktem činnosti teplomilných bakterií. Proto je v této fázi nutné sledovat teplotu, 

provětrávat a případně i přemístit materiál, jinak dojde k dalšímu nárůstu teploty. 

Jestliže dosáhne teplota v uložené rostlinné hmotě teplotu 70 ºC - 80 ºC, umírají i termofilní 

organismy a začíná třetí fáze. Rozkladnou činností mikroorganismů vznikají i plynné 

zplodiny. Následkem chemických změn v této fázi a dalším zvyšováním teploty dochází ke 

změně reakce materiálu, a to ze zásadité až neutrální reakce na reakci kyselou (pH 3,0-4,0).  

Chemickou fázi je možno charakterizovat jako suchou destilaci, při níž vznikají prchavé 

uhlovodíky a hlavně aktivní uhlí, jež se tvoří při teplotě okolo 120 ºC a vyšší. Čím je proces 

vzniku pomalejší, tím je poté aktivnější. Samovznícení prchavých zplodin mikrobiologického 

rozkladu a suché destilace komprimovaných na povrchu aktivního uhlí dochází ve většině 

případů přístupem vzdušného kyslíku. 

První dvě fáze trvají v řádech týdnů až měsíce. Proces uhelnatění a případného samovznícení 

trvá v řádech dnů. Ovšem za optimálních podmínek se může zkrátit i na hodiny.  

Proces samovznícení bývá často doprovázen vzplanutím nebo mírnou detonací. [2] 

V následující tabulce je uvedena charakteristika procesu biologického samovznícení sena 
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Tab. 6.1 Charakteristika procesu biologického samovznícení sena [2] 

Charakteristika 

procesu 

samozahřívání a 

samovznícení 

Probíhající fyzikální a 

chemické procesy, 

činnost 

mikroorganismů 

Charakteristika 

exotermických reakcí 

Teplota 

v jednotlivých 

fázích procesu 

samozahřívání 

a 

samovznícení 

Pocení rostlinné 

hmoty 

látkové pochody 

činnost kryophil a 

mesophil 

Biologické teplo 

 

 

7 ºC 

 

45 ºC 

Potení/začátek 

procesu tvorby 

uhlíku 

činnost thermophil biologické teplo 45-70 ºC 

Tvorba uhlíku adsorpční jevy 

rozklad pektínů 

rozklad bílkovin 

adsorpční jevy 

adsorpční teplo 

oxidační teplo 

 

adsorpční teplo 

 

oxidační teplo 

70-135 ºC 

 

 

 

135-200 ºC 

Tvorba aktivního 

uhlíku 

oxidace aktivního 

uhlíku 

bezplamenné hoření 

oxidační teplo 200-300 ºC 

        

6.8 Iniciační podmínky pro začátek procesu samozahřívání rostlinných 
produktů 
Do těchto podmínek patří: 

- optimální vlhkost uskladněných rostlinných látek umožňující mikrobiologickou 

činnost 

- akumulace uvolněného tepla vlivem omezené možnosti unikání do okolí 

- dostatečný čas skladování materiálu potřebný na proběhnutí biologických 

a chemických reakcí 
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Druhá podmínka je splněna jestliže se materiál uskladní ve vysokých vrstvách a poté nastane 

jeho slehnutí (až polovina původní výšky), čímž se vytvoří nepropustné vrstvy. Tlakem plynů, 

které vznikají při mikrobiologických a chemických procesech může dojít ke vzniku dutiny, 

kterých může být větší počet, tzn. větší počet ložisek pro samovznícení. 

Nejmenší hmotnost materiálu, u které může dojít k samovznícení je přibližně 3 000 kg sena, 

tj. objem 35 m3. Vše je ale závislé na druhu, vlhkosti a uložení daného materiálu. 

Doba, ve které může dojít k samovznícení je různá, ale udává se od 3 dní po dobu jednoho 

roku. Opět zde ale záleží na mnoha faktorech, jako jsou druh materiálu, jeho vlhkost, 

množství a způsobu uložení i na faktorech dalších, které průběh oxidačních jevů urychlují 

(způsob hnojení, vysoká teplota skladovacího prostoru apod.). [2] 

6.9 Venkovní příznaky procesu samozahřívání rostlinných produktů 
Mezi tyto příznaky patří: 

- značné propadávání materiálu 

- roztápění sněhu nad místem vzniku samozahřívání 

- silné pocení materiálu 

- charakteristický zápach – nejprve kyselí po kvašení, později po pražení, který 

v konečné fázi - přechází ve štiplavý, nakonec se objevuje pára a dým 

- zvyšování teploty 

- vytváření několika oblastí samozahřívání při skladování materiálu různé vlhkosti 

Kritická teplota samozahřívání v ložisku se uvádí mez 50 - 55 ºC. Jestliže dojde k překročení 

této teploty, pak je možnost vzniku iniciace samovznícení velká. Teplota kolem 70 ºC 

již signalizuje akutní nebezpečí samovznícení. 

Jako preventivní možnost zabránění procesu samozahřívání a samovznícení je pravidelná 

kontrola uskladněné rostlinné hmoty. Jako nejvhodnější kontrola je umístění tepelných 

snímačů na několika místech ve skladovaném materiálu, které jsou napojeny 

na vyhodnocovací centrálu. [2] 
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7 Experimentální stanovení spalného tepla biomasy  
kalorimetricky 

7.1 Termíny a definice 

a) Spalné teplo při konstantním objemu 

Je to absolutní hodnota specifické energie spalování, vyjádřená v joulech na jednotku 

hmotnosti tuhého biopaliva spáleného v kyslíku v kalorimetrické tlakové nádobě za určených 

podmínek. [1] 

b) Výhřevnost při konstantním objemu 

Jedná se o absolutní hodnotu specifické energie spalování, vyjádřenou v joulech na jednotku 

hmotnosti biopaliva spáleného v kyslíku při konstantním objemu a za podmínek, kdy celková 

voda z reakčních zplodin zůstává jako vodní pára (v hypotetickém stavu při 0,1 MPa), ostatní 

zplodiny jsou stejné jako spalného tepla, vše při referenční teplotě. [1] 

c) Výhřevnost při konstantním tlaku 

Jedná se o absolutní hodnotu specifického tepla (entalpie) spalování, vyjádřenou v joulech na 

jednotku hmotnosti biopaliva spáleného v kyslíku při konstantním tlaku za podmínek, kdy 

celková voda z reakčních zplodin zůstává jako vodní pára (při 0,1MPa), ostatní zplodiny jsou 

stejně jako u spalného tepla, vše při referenční teplotě. [1] 

d) Referenční teplota 

Jako referenční teplota pro spalné teplo a výhřevnost byla převzata mezinárodní referenční 

teplota pro termochemii 25ºC. [1] 

e) Efektivní tepelnákapacita kalorimetru 

Je to množství energie potřebné ke změně teploty kalorimetru o jednotku. [1] 

f) Opravený teplotní vzestup 

Jde o změnu teploty v kalorimetru způsobenou výhradně reakcemi probíhajícími v tlakové 

nádobě při spalování. Je to celkový pozorovaný teplotní vzestup opravný na vliv výměny 

tepla, výkon míchadla, aj. [1] 
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7.2 Podstata stanovení 

Spalné teplo 

Zvážený podíl analytického vzorku tuhého biopaliva se spálí v kyslíku za vysokého tlaku 

v kalorimetrické tlakové nádobě za předepsaných podmínek. Efektivní teplenou kapacitu 

kalorimetru stanovíme kalibračními zkouškami spálením certifikované kyseliny benzoové 

za podobných podmínek, které jsou v certifikátu. Opravený teplotní vzestup dostaneme 

ze zaznamenávání teploty před, v průběhu i po dokončení spalovací reakce. Doba trvání 

a četnost pozorování teploty je závislá na typu použitého kalorimetru. Na začátku 

se do tlakové nádoby přidá voda, aby z ní před spálením vznikly nasycené vodní páry a tak 

bylo možno považovat celkovou vodu vzniklou z vodíku a vlhkosti ve vzorku jako vodu 

v kapalném stavu. 

Spalné teplo je možno vypočítat z opraveného teplotního vzestupu teploty a efektivní tepelné 

kapacity kalorimetru, s ohledem na podíly vytvořené z energie při zapálení, spálení 

zapalovacích prostředků a tepelných vlivů ze strany takových reakci jako je vznik kyseliny 

dusičné. Dále se provádí oprava k započtení rozdílu v energii mezi roztokem kyseliny sírové 

vzniklé při reakci v tlakové nádobě a plynným oxidem siřičitým, jako požadovaným reakčním 

produktem síry v biopalivu. Odpovídající energetický vliv mezi roztokem kyseliny 

chlorovodíkové a plynnou kyselinou chlorovodíkovou může být zanedbán z důvody obvykle 

nízkého obsahu chloru ve většině biopaliv. [1] 

Výhřevnost 

Výhřevnost biopaliva při konstantním objemu a výhřevnost biopaliva při konstantním tlaku se 

získají výpočtem ze spalného tepla při konstantním objemu stanoveného v analytickém 

vzorku. Výpočet výhřevnosti při konstantním objemu požaduje informaci o obsahu vody 

a obsahu vodíku v analytickém vzorku. [1] 

7.4 Zařízení 

Kalorimetr 

Všeobecně sestává ze sestavené tlakové nádoby pro spalování, nádoby kalorimetru (může být 

s víkem nebo bez), míchadla kalorimetru, vody, teplotního čidla a přívodu se svorkami uvnitř 

nádoby kalorimetru, potřebných pro zapálení vzorku nebo jako součást měření teploty nebo 

regulačních obvodů. Během měření je kalorimetr uzavřen v termostatu. Způsob, kterým 
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se reguluje teplota termostatu, definuje pracovní podstatu přístroje, a proto i způsob 

vyhodnocení opraveného vzestupu teploty.[1] 

Kalorimetr s termostatem 

Tlaková nádoba pro spalování, která je schopná bezpečně odolat tlakům vyvinutým během 

spalování. Pro spalování se používá čistý kyslík o tlaku 3 Mpa.  Konstrukce umožňuje 

kvantitativní výtěžek veškerých kapalných produktů. Konstrukční materiál musí být schopen 

odolat korozi kyselinami vzniklými při spalování biopaliv. Vhodný objem vnitřní tlakové 

nádoby je cca 250 až 350 ml. Části tlakové nádoby musí být pravidelně kontrolovány kvůli 

opotřebení a korozi, zejména se musí věnovat pozornost stavu závitu hlavního uzávěru. [1] 

 

Obrázek 6: kalorimetr s termostatem [1] 

Nádoba kalorimetru  

Je vyrobena z kovu, na vnější straně vysoce vyleštěná a schopná pojmout množství vody pro 

úplné ponoření horního povrchu tlakové nádoby během míchání vody. Víko slouží obvykle ke 

snížení odpařování vody v kalorimetru. Pokud ovšem není v dobrém tepelném kontaktu 

s nádobou, tepelně se opožďuje během spalování, takže umožňuje nárůst nedefinované 

výměny tepla s termostatem a prodloužení hlavní periody. [1] 

 

legenda 

1 Míchadlo 

2 Víko termostatu 

3 Zapalovací přívody 

4 Teploměr 

5 Nádoba kalorimetru 

6 Termostat 
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Míchadlo 

Pracuje při konstantní rychlosti. Hřídel míchadla musí být málo tepelně vodivá nebo s částí 

o nízké hmotnosti pod víkem obklopujícím termostat, aby se minimalizoval přenos tepla 

do nebo ze systému. To je zvláště důležité, je-li hřídel míchadla v přímém spojení s motorem 

míchadla. [1] 

Termostat 

Zcela obklopující kalorimetr, se vzduchovou mezerou přibližně 10 mm oddělující kalorimetr 

a termostat.  

Hmotnost vody v termostatu určená pro izotermický postup musí být dostatečně velká, aby 

vyvážila tepelné výkyvy z vnější strany. Teplota by měla být po celou dobu zkoušky 

regulována na +-0,1K. Pasivní konstantní teplota („statická“) termostatu musí mít tepelnou 

kapacitu dostatečně velkou tak, aby omezila změnu teploty vody obsažené v termostatu. [1] 

Teploměrné zařízení 

Musí být schopné měřit teplotu s přesností nejméně 0,001K tak, že se mohou stanovit teplotní 

intervaly od 2K do 3K s přesností 0,002K nebo lepší. Absolutní teplota při dané referenční 

teplotě musí být pro kalorimetrická měření známa s přesností na 0,1K Teploměrné zařízení by 

mělo mát lineární nebo linearizovanou odezvu na změny teploty v rámci používaného 

intervalu. 

Jako alternativy k tradičním skleněným rtuťovým teploměrům jsou vhodnými teplotními čidly 

platinové odporové teploměry, termistory, rezonanční křemenné krystaly atd., které společně 

s vhodným odporovým můstkem, nulovým detektorem, počítačem kmitočtu a s dalšími 

elektronickými zařízeními dosahují požadovaného rozlišení. Krátkodobá opakovatelnost 

tohoto typu zařízení musí být 0,001K nebo lepší. Dlouhodobá změna teploty nesmí převýšit 

0,05K pro dobu šesti měsíců. Pro čidla s lineární odezvou (ve smyslu teploty) 

je pravděpodobnost, že změna teploty způsobí systematické chyby u kalorimetrických měření 

menší, než u nelineárních čidel. [1] 

Zapalovací obvod 

Zdrojem elektrické energie je střídavý proud 6V nebo 12 V z regulačního transformátoru nebo 

stejnosměrný proud z baterií. Je nutné, aby se do obvodu zařadila kontrolní žárovka, 

aby indikovala průchod proudu. 



 37 

Pokud se zapaluje ručně, pak musí být spínač pro zapálení odpružený, normálního otevřeného 

typu, umístěný tak, aby se zamezilo jakémukoliv zbytečnému riziku pro operátora. 

Kelímek může být křemenný, chromniklový, platinový nebo z podobného nereaktivního 

materiálu. Velikost průměru kelímku je 15mm až 25 mm, ploché dno a hloubku asi 20 mm. 

Křemenné kelímky mají mít tloušťku cca 1,5 mm, kovové cca 0,5 mm. [1] 

7.5 Postup 

a) všeobecně 

Kalorimetrické stanovení se skládá ze dvou oddělených zkoušek, spalování kalibrační látky 

a spalování biopaliva, obojího za stejných podmínek. Kalorimetrický postup je pro oba typy 

zkoušek v podstatě stejný. Ve skutečnosti je veškerá podobnost požadavkem na náležité 

odstranění systematických chyb způsobených například nekontrolovanými úniky tepla, které 

nejsou započteny při hodnocení opraveného teplotního vzestupu. 

Zkouška sestává z provedení kvantitativní spalovací reakce (v tlakové nádobě s kyslíkem 

za vysokého tlaku) na definované produkty spalování a ze zaměření teploty způsobené 

celkovým průběhem reakce v tlakové nádobě. 

Měření teploty požadované pro vyhodnocení opraveného teplotního vzestupu se provádí 

během počátečního úseku, hlavního (= reakční) úseku, a konečného úseku tak, jak 

je vyjádřeno v obrázku pod tímto textem. Pro kalorimetr adiabatického typu je nutné, aby 

počáteční a konečné teploty. Pro izobperibolický kalorimetr a kalorimetr se statickým pláštěm 

slouží počáteční a konečné úseky ke zjištění vlastností výměny tepla kalorimetru 

požadovaných k umožnění příslušné opravy na výměnu tepla mezi kalorimetrem 

a termostatem během hlavního úseku. Počáteční a konečný úsek musí být potom delší. [1] 
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Obrázek 7: izoperibolický kalorimetr – závislost teploty na čase [1] 

 

Během spalování bude mít vrchní část tlakové nádoby zjevně nejvyšší teplotu než ostatní části 

tlakové nádoby, a proto je velmi důležité mít nad ní dostatek dobře promíchané vody, aby 

se během rychlého vzestupu teploty ve vodě kalorimetru udržovaly přiměřeně malé teplotní 

gradienty. Pro aneroidní systémy se udává konkrétní provedení, v jakém rozsahu mohou 

vznikat místní přehřátí. 

Určitá biopaliva mohou vždy shořet neúplně, jedná se o „explodující“ biopaliva a biopaliva 

zanechávající zbytky, které obsahují významná množství nespalného vzorku nebo sazí. 

Čistého spalování lze ve většině případů dosáhnout přidáním známého množství pomocné 

látky, použitím vaku, kapslí, zapalovací bavlněné nitě, použitím nižšího tlaku při plnění 

kyslíkem nebo vypuštěním destilované vody z tlakové nádoby. 

Pomocná látka být chemicky stálá, mít známé složení a čistotu, nízký tlak par a správně 

zjištěnou energii spalování. Energie spalování by měla být známa v rozmezí 0,10% pro 

jednotlivou použitou látku. Použité kvantum by mělo být omezeno na minimální množství 

požadované pro dosažení úplného spálení vzorku. 

Hmotnost pomocné látky se musí stanovit co nejpřesněji, tak aby podíl mohl být správně 

započítán. [1] 

7.6 Příprava tlakové nádoby pro měření 
Vzorek v kelímku nebo jím naplněný spalovací vak nebo kapsle se váží s přesností na 0,01 % 

nebo lepší.  
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Zapalovací bavlněná nit se pevně uváže k zapalovacímu drátu, kelímek se vloží do své 

podepře a nit se připojí k vzorku nebo ke kapsli. Je nutno se ujistit, že poloha kelímku 

v sestavené tlakové je symetrická vzhledem k okolní stěně tlakové nádoby. 

Tlaková nádoba se naplní předem definovaným množstvím vody, toto množství je stejné pro 

kalibraci i pro stanovení. Tlaková nádoba se sestaví pomalu a naplní se kyslíkem o tlaku 

(3,0 MPa) bez vypouštění původního vzduchu. [1] 

7.7 Sestavení kalorimetru 
Voda v kalorimetru se vytemperuje na teplotu v rozmezí +- 0,3K od vybrané počáteční 

hodnoty a kalorimetrická nádoba se naplní požadovaným množstvím vody. Množství vody 

musí být pro všechny zkoušky stejné v rozmezí 0,5g nebo lepší. Tlaková nádoba 

se nainstaluje do nádoby kalorimetru, poté co byla nádoba umístěna do termostatu. 

Sestavený kalorimetr musí obsahovat tolik vody, aby úplně zakryl plochý horní vrch horní 

části tlakové nádoby a výstupku. 

Chladící voda, regulace teploty, míchadla a další se zapnou a nastaví podle pokynů výrobce. 

Pro sestavený kalorimetr je běžně vyžadovaná doba okolo 5 minut k dosažení ustáleného 

stavu v termostatu nebo v plášti, bez ohledu na typ kalorimetru. [1] 

7.8 Izoperibolické kalorimetry a kalorimetry se statickým pláštěm 
Charakteristickou vlastností izoperibolických kalorimetrů je izotermický plášť. Teplota 

obklopujícího termostatu se drží konstantní po celou dobu, kdy je zkouška aktivně 

regulována. Termostat kalorimetru se statickým pláštěm má tepelnou kapacitu takovou, 

že jeho teplota je i bez regulace téměř konstantní. U obou druhů existuje přestup tepla mezi 

kalorimetrem samotným a termostatem. 

Výměna tepla mezi kalorimetrem a termostatem probíhá pomocí klasických vazeb, hnací 

silou bývá tepelný zdroj. V ideální případě by měl celek vnějšího povrchu kalorimetrické 

nádoby včetně víka mít stejnou teplotu, jako naměřilo teplotní čidlo kalorimetru. Teplota 

vnitřní stěny termostatu a víka by měla být po dobu zkoušky konstantní a rovnoměrně 

rozložená během zkoušky. [1] 
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7.8.1 Hodnocené úseky zkoušky 

Počáteční stabilní stav a počáteční úsek zkoušky 

Po začátku míchání by se mělo několik minut umožnit, aby se ponechaly různé složky 

sestaveného kalorimetru vytemperovat na stejnou teplotu, dříve než se provedou první 

odpočty teploty v jednominutových intervalech. Počáteční úsek v podstatě začíná, jakmile 

kalorimetr dosáhne stabilního stavu z hlediska rychlosti časové změny teploty. V následných 

jednominutových intervalech by změna teploty neměla překročit 0,002 K/min. [1] 

Konečný úsek a délka hlavního úseku 

Finální hodnocený úsek začíná, když jsou po spálení vzorku všechny části kalorimetru 

vytemperovány na stejnou teplotu, tj. když kalorimetr opět dosáhl nového stabilního stavu 

ve smyslu rychlosti časové změny teploty. Doba požadaovaná pro celkové množství tepla 

vydaného na to, aby se rovnoměrně rozdělilo, je zejména funkcí stylu míchání a účinnosti 

míchání.  

Hlavní úsek začíná na konci odečtu teploty v počátečním úseku zkoušky a končí při startu 

konečného úseku pokusu. Konečný úsek se stanoví na sadách kalibračních zkoušek a bere 

se jako čas, kdy po následující pětiminutový úsek průměrná odchylka jednotlivých 

jednominutových teplotních přírůstků není větší než 0,001 K/min. Průměrná délka doby 

hlavního úseku stanovená z kalibračních zkoušek, zaokrouhlená na nejbližší minutu, definuje 

délku doby hlavního úseku zkoušky. Neměla by převýšit 10 minut. [1] 
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8 Tuhá biopaliva – stanovení obsahu vody dle ČSN EN 14774-1 

8.1 Předmět normy 
Tato evropská norma popisuje metodu stanovení obsahu celkové vody ve vzorku tuhého 

biopaliva sušením v sušárně. Je použitelná pro všechny druhy pevných biopaliv. 

Celkový obsah vody v biopalivech není absolutní hodnotou, proto jsou podmínky pro toto 

stanovení normalizovány, aby bylo možno provádění srovnávacích stanovení. 

8.2 Podstata metody 
Analyzovaný vzorek se suší sušárně ve vzduchové atmosféře při teplotě 105 ºC po nezbytnou 

dobu, než dosáhne konstantní hmotnosti. Z úbytku hmotnosti vzorku se vypočte obsah vody 

v procentech. [6] 

8.3 Přístroje a pomůcky 
Sušárna, zajišťuje stálou teplotu 105 ºC s 3 až 5 výměnami vzduchu za hodinu. Tato rychlost 

by měla být taková, aby částice vzorku nebyly odfoukávány. 

Váhy s vhodnou váživostí, umožňující zvážit vzorek v původním stavu s přesností 0,1 g. [6] 

8.4 Postup 
Nejprve se zváží suchá, prázdná miska s přesností na 0,1g. Poté se nanese vzorek do dané 

misky (rovnoměrně) a opět se zváží. Takto zvážený vzorek se vloží do zahřáté sušárny při 

teplotě 105 ºC. 

Tuhá biopaliva jsou hygroskopická, a proto se musí vzorek zvážit 10 až 15 sekund po 

vytáhnutí ze sušárny, dokud je ještě horký, aby se zabránilo absorpci vlhkosti. Požadovaná 

doba sušení závisí na rozměrech částic vzorku, rychlosti výměny atmosféry v sušárně, 

tloušťce vrstvy vzorku atd. [6] 
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9 Praktická část 
Byly vybrány 3 druhy pevných biopaliv, z toho dvě paliva byla lisována a jeden druh byl 

od výrobce neupravován. Tyto druhy jsem vybral pro srovnání upravovaných 

a neupravovaných biopaliv z hlediska srovnání jejich vlastností. 

9.1 Popis vzorků využitých pro laboratorní stanovení vlhkosti a spalného 

tepla 

Dřevěné peletky – vysoce ekologické palivo. Vyrobeno lisováním z čistých dřevin. 

Vlastnosti (udávané výrobcem): 

Výhřevnost 18 MJ/kg 

Obsah popelu max. 0,5% 

Vlhkost max. 10% 

Dřevěné brikety – ekologické biopalivo vyrobené z čisté dřevní hmoty převážně listnatých 

stromů, bez přísad a pojidel. Výrobek splňuje vyhlášku MŽP 357/02 sb. 

Vlastnosti (udávané výrobcem): 

Výhřevnost cca 18,5 MJ/kg 

Popel cca 0,5% 

Vlhkost cca 6% 

Sláma 

Použitá sláma pro laboratorní stanovení byla vyrobena jako vystýlková sláma pro hlodavce. 

Výrobce neuvádí výhřevnost, vlhkost ani obsah popele.  

Výhřevnost slámy se uvádí 12 – 15 MJ/kg 

Vlhkost 15 – 20 % 

9.2 Stanovení vlhkosti biopaliv 
Teplota v laboratoři 22,6 ºC 

Vlhkost 23,6 % 

V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty z laboratoře. Jednotlivé hmotnosti 

vzorků před a po usušení v sušárně při 105 ºC po dobu 4 hodin a následně i vypočtená 

vlhkost.
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Tab. 9.1 naměřené hmotnosti a vlhkost  

Tabulkové hodnoty při měření vlhkosti 

vzorek Hmotnost 

vzorku před 

sušením [g] 

Hmotnost 

vzorku po 

sušení [g] 

Rozdíl 

hmotnosti [g] 

Vypočtená 

vlhkost [%] 

Peletky 100,31 92,27 8,04 8,015 

Briketa 50,13 45,56 4,57 9,116 

sláma 10,91 10,07 0,84 7,706 

 

Příklad výpočtu: 

Vzorek č. 1  

(100 * 8,04) / 100,31 = 8,015 % 

Z daných výsledků vyplívá, že nejlépe vysušeným zkoumaným biopalivem je sláma. Jeho 

objem tvořila voda pouze z 7,706%, což je vzhledem k úpravě peletek a briket dosti 

překvapivé. Avšak není známo, po jakou dobu byla sláma skladována a na jakém místě, čímž 

mohla na  vlhkosti dosti ztratit, pokud byly skladovací prostory dosti suché např. s větráním. 

9.3 Experimentální stanovení spalného tepla 
Teplota v laboratoři 25,6 ºC 

Vlhkost 31,4 % 

Kalorimetrická konstanta: 9932 J/K 

Mód provedení automatický – isoperibolický 

Tlak v talkové nádobě – 3,0 MPa 

Navážka kalíšku – 10,0979 g 

Pokus 1 – 3 je stanovení spalného tepla peletek 

V tabulce pod tímto textem jsou uvedeny naměřené hodnoty v laboratoři pří výše zmíněných 

podmínkách. 

Tab. 9.2 naměřené hodnoty u peletek  

 Hmotnost navážky[g] Výhřevnost [MJ/kg] zbytek 

Pokus č.1 1,1974 18,646 Vše spáleno 

Pokus č.2 1,2043 18,646 Vše spáleno 

Pokus č.3 1,2029 18,659 Vše spáleno 



 44 

Pozn. U všech třech měření bylo rozmezí teplot mezi začátkem a koncem mezi 2 – 3 K, tím 

byly splněny požadavky na hmotnost navážky. 

Pokus 4 – 6 je stanovení spalného tepla brikety 

Tab. 9.3 naměřené hodnoty brikety  

 Hmotnost navážky[g] Výhřevnost [MJ/kg] zbytek 

Pokus č.4 0,8837 17,663 Vše spáleno 

Pokus č.5 0,9474 18,174 Vše spáleno 

Pokus č.6 1,2171 18,224 Vše spáleno 

Pozn. U všech třech měření bylo rozmezí teplot mezi začátkem a koncem mezi 2 – 3 K., tím 

byly splněny požadavky na hmotnost navážky. 

Pokus 7 – 9 je stanovení spalného tepla slámy 

Tab. 9.4 naměřené hodnoty u slámy  

 Hmotnost navážky[g] Výhřevnost [MJ/kg] zbytek 

Pokus č.7 0,7326 16,713 Vše spáleno 

Pokus č.8 0,6290 16,453 Vše spáleno 

Pokus č.9 0,7800 16,377 Vše spáleno 

Pozn. Vzhledem k velké objemové hmotnosti nebylo možné do spalovacího kelímku vložit 

takové množství vzorku, aby mezi začátkem a koncem měření dosáhla teplota požadovaného 

rozmezí 2 – 3 K. 

V následující tabulce jsou uvedeny zprůměrované hodnoty výhřevnosti jednotlivých vzorků. 

Tab. 9.5 průměrné hodnoty výhřevnosti   

vzorek Průměrná výhřevnost [MJ/kg] 

peletky 18,650 

brikety 18,020 

sláma 16,514 

 

Příklad výpočtu: 

sláma : (16,713 + 16,453 + 16,377) / 3 = 16,514 MJ/kg 

 Z daných vypočtených a naměřených hodnot jasně vyplývá, že biopalivo s nejlepší 

výhřevností jsou dřevěné peletky, hned za ním jsou brikety a jako poslední ze zkoušených 

vzorků je sláma. Avšak vzhledem k ceně je sláma nejdostupnější. Negativním faktorem 



 45 

tohoto paliva je problém se skladováním, jelikož potřebuje nejvíce skladovacího prostoru 

vzhledem k její objemové hmotnosti. Ve srovnání cena a výhřevnost je ale sláma velmi 

dobrou variantou, ale musí být dostatečně vysušena.  
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10 Závěr 

Obsahem mé bakalářské práce je zhodnocení vlastností biopaliv pro bezpečné skladování. 

V úvodní části jsem rozebral vlastnosti OZE, jejich způsob získávání. Dále pak jsem 

se věnoval dělení biomasy, jejich vlastnostem a druhům energie z ní získané. Důležitou 

kapitolou bylo také zjištění podmínek pro úspěšné využití této hmoty a jejího skladování 

v závislosti na možnosti samovznícení. Z důvodu zaměření laboratorních zkoušek jsem více 

rozebral druhy pevných biopaliv, jejich vlastnosti atd.  

Na základě rešerše a zjištěných informací bylo zjištěno, že k základním parametrům, které 

ovlivňují bezpečnost skladování, patří kromě podmínek skladování   hodnota splaného tepla 

a vlhkosti. Spalné teplo charakterizuje obsah energie v palivu a tím také intenzitu možných 

oxidačních reakcí, které při samovolném zahřívání mohou  probíhat. vlhkost. 

Kvůli objektivitě bylo nutné tyto paliva srovnat s klasickými fosilními palivy. Jako jasnou 

výhodou pro biopaliva je způsob získávání šetrný k přírodě a způsob získávání energie při 

správném dodržení vhodných podmínek (např. správná teplota spalování). I když z výsledků 

je také jasné, že fosilní paliva se vyznačují o něco vyšší výhřevností, dá se tato vlastnost 

vyrovnat správným vysušením biomateriálů.  

Sušení jako takové má více pozitivních vlastností u skladování a dopravě. Čím více je hmota 

vysušená, tím jsou náklady na přepravu nižší a také u sušších materiálů je menší riziko vzniku 

procesu samozahřívání, které může vést až k samovznícení. Proto skladovací prostory by 

vždy měly být vybaveny různými typy odvětrávání (pro každé biopalivo je vhodný různý druh 

odvětrávání) a pokud možno, tak na různých místech v materiálu rozmístit čidla teploty, aby 

se tomuto negativnímu procesu předešlo.  

Z naměřených hodnot při experimentálním stanovení spalného tepla je také jasné, 

že nejlepšími bioaplivy jsou ty, jež jsou nějakým způsobem upraveny (lisování, sušení atd.). 

Dokonce i sláma vhodně vysušená se může výhřevností přiblížit černému uhlí. Zde je také 

velmi lukrativní pořizovací cena oproti uhlí. Nedostatkem však je její velká objemová 

hmotnost. 

Z toho vyplývá, že při skladování biopaliv je třeba více než u fosilních paliv dbát na jejich 

vlhkost a výšku skladovaného materiálu a kontroly teploty. Protože tyto materiály jsou 

objemnější, vyžaduje jejich skladování větší prostory nebo častější dodávku (logistika ).  
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Zásady pro skladování biopaliv na rozdíl od paliv fosilních nejsou uvedeny v žádném 

legislativním nebo technickém dokumentu.  Zpracování takového dokumentu by přispělo 

ke zvýšení bezpečnosti skladování biopaliv. 
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