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Abstrakt 

Doktorská práce je zaměřena na studium fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a 
jejich vlivu na výrobu pelet. Peletizace byla orientována převážně na biomasu (energetické 
traviny z Osevy Pro, Zubří), komposty a produkt z pyrolýzy „pyrolyzní koks“, který na 
základě svých kvalitativních parametrů (obsah anorganické složky) může být využíván 
pouze jako palivo.  V rámci studia fyzikálně-mechanických vlastností byly sledovány tyto 
parametry: zrnitostní složení, odolnost „durability index“ (PDI), odolnost vůči stlačení 
(tvrdost), odolnost vůči vlhkosti „wettability index“ (WI). U některých materiálů byl navíc 
sledován vliv popelovin a u biomasy vliv obsahu majoritních složek (zejména ligninu) na 
mechanické vlastnosti pelet. Z hlediska optimalizace mechanických vlastností pelet byl 
sledován také vliv přídavku různých pojiv a vlhkosti.  
 
Peletizace, jako jedna z forem densifikace, se stává stále více využívanou formou úpravy 
materiálů. Největší uplatnění nachází při energetickém využití biomasy.  Biomasa 
představuje obnovitelný zdroj energie, který může pokrýt určité procento světové 
energetické spotřeby.  
 
Další možností využití je peletování odpadů nebo odpadních produktů. V současné době 
dochází k rozvoji kompostování biologicky rozložitelných odpadů. Vyprodukované 
komposty, které kvalitou nesplňují podmínky pro aplikaci na zemědělskou půdu nebo 
nejsou využitelné pro rekultivace, lze energeticky využít. Pelety z kompostů tak 
představují vhodný transportní materiál. Peletizace navíc poskytuje možnost přídavku 
dalšího materiálu s vysokým obsahem uhlíku, který nahradí ztráty uhlíku způsobené během 
kompostování, což může být 20 – 40 %.  Z hlediska fyzikálně-mechanických vlastností a 
zrnitostního složení byly testovány pelety vyrobené na bázi uhelných kalů (odkaliště Nový 
York) a kompostů  nebo hnědé uhlí „Chomutovská uhelná pánev“ s komposty, případně 
komposty s využitím odpadního kartonu. Na základě hodnoty indexu PDI se prokázalo, že 
dostatečně mechanicky odolné pelety lze připravit z kompostu a uhlí tak, že přídavek uhlí 
nesmí být vyšší než 30 % a nižší než 10 %. Takto připraven pelety mají také nejnižší WI 
 
Komposty, které vyhovují vyhlášce 341/2008 Sb. „O bioodpadech“ lze peletizací 
zpracovat jako hnojivo. I když je tato aplikace energeticky náročnější, než přímé použití 
kompostů, lze takto lépe regulovat dávku hnojiva, případně lze zvýšit obsah živin nebo 
využít aditiva pro zlepšení vlastností hnojiv (řízené uvolňování živin – přídavek bentonitu). 
Mechanická odolnost pelet z kompostu je mezi 89 – 97 %. Odolnost vůči absorpci vody, 
vyjádřená jako „wettability index“ se pohybuje mezi 8 – 29 %. 
 
S předpokládaným rozvojem pyrolýzy bude docházet k nárustu produkce pyrolýzního 
koksu, s kterým bude nutno nakládat. Jednou z možných forem je výroba pelet. Je možné 
peletovat pouze pyrolýzní koks nebo pyrolýzní koks ve směsi s aditivy zlepšujícími 



 

 

vlastnosti pelet. Pelety vyrobené z čistého pyrolýzního koksu mají menší mechanickou 
odolnost pohybující se u koksu z biomasy 68 %, z pneumatik 78 % a z hnědého uhlí 70 %.  
 
Klíčová slova: Peletizace, kompost, pyrolýzní koks, materiálové a energetické využití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

My dissertation is focused on the study of physical-mechanical properties of materials and 
their impact on the production of pellets. Pelletization was predominantly oriented on 
biomass (energetic grasses from Oseva Pro, Zubří), compost and the product of pyrolysis 
„pyrolysis char“ which based on its qualitative parameters (content of inorganic 
component) can be used as a fuel only. While studying the physical-mechanical properties 
the following parameters were studied: grain composition, durability (Durability Index-
PDI), compression resistence (hardness) and water resistence „wettability index“ (WI).  
The effect of ash content in some materials and the effect of the content of the majority 
component (particularly lignin) in biomass on mechanical properties of pellets was 
monitored.  

From the point of view of the optimalisation of mechanical properties of pellets, the effeft 
of adding various binding agents and humidity was monitored. 

Pelletization which is one of the forms of densification has become a more and more 
widely used method of material treatment. Energetic utilization of biomass is the most 
commonly used application of densification. Biomass represents a renewable source of 
energy, which has the potential to cover a certain percentage of the world’s energy 
consumption.  

Other possibilities for the utilization include the pelletization of waste products. Recently 
there has been progress in the composting of biologically degradable components of waste.  
Composts which do not have the qualitative parameters for agricultural application or 
recultivation do have the potential for energetic utilization. Compost pellets represents a 
convenient form of transport material. Moreover, pelletization opens up to the possibility 
for the addition of supplement materials with high content of carbon, these will replace 
carbon losses caused by the composting process which could be 20 – 40 %.  In terms of the 
physical - mechanical properties and grain size composition, pellets made on the base of 
coal sludge (sludge lagoon Nový York) and compost, lignite (Chomutov coal basin) and 
compost, or compost with waste carton were tested. Based on the pellet durability index 
value it has been proven that sufficiently durable pellets are made from compost and coal, 
where coal content is not more than 30 % and less than 10 %. These pellets also have the 
lowest Wettability index. 

Composts, which comply with Czech regulation 341/2008 Sb. „About Biowastes“, can be 
pelletised for fertilizer. Although this aplication is more energy demanding than direct use 
of compost, with this method it is posible to better regulate the fertiliser dosage, 
alternatively we can increase the content of nutrients or utilize aditives for the 
improvement of the fertilizer´s properties (controlled release of nutrients-addition of 
betonit).  Durability of compost pellets is between 89 – 97 % and water resistance  
expressed as wettability index is between 8 – 29 %.  



 

 

 With projected expansion of pyrolysis there will be increased production of pyrolysis char 
which will need to be dealt with. One of the possible applications of this char is to use this 
material for the production of pellets. Only pure pyrolysis char or pyrolysis char in mixture 
with additives which are improving the pellets properties can be processed. Pellets made 
from pure pyrolysis char have lower durability, fluctuating between 68% for pellets from 
pyrolysis char made from biomass, 78 % for pellets from pneumatic and 70% for pellets 
from lignite. 
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Motivace 

S rostoucí celosvětovou poptávkou po energiích roste zájem o alternativní energie. Fosilní 
paliva budou k dispozici po omezenou dobu. Po vyčerpání fosilních paliv je bude nutno 
nahradit obnovitelnými zdroji energií. S rostoucími cenami energií a skládkování odpadů, 
roste význam využití biomasy i využitelné části odpadu.  

Biomasa, která je využívána pro energetické účely musí být dobře skladovatelná, dobře 
dopravovatelná a dávkovatelná do topeniště. Peletizace představuje vhodnou úpravu 
materiálu, který má drobtovitou strukturu nebo prachový charakter. Prachový charakter 
biomasy se výrazně podílí na vyšší produkci PM10 během spalování. Peletizace může 
ovlivnit homogenizaci paliva a také se může podílet na snížení vlhkosti biomasy, 
vytlačením volné vody.  

Relativně homogenní vlastnosti pelet lze využít pro optimalizaci dávkování při 
energetickém využití, a tím optimalizovat průběh hoření. Kromě výroby paliv lze 
peletizaci využít i pro hnojiva, krmiva ale i jako úpravu vstupních surovin pro 
technologické procesy.  

V současné době dochází k rozvoji třídění biologicky rozložitelného odpadu a s ním 
k rozvoji kompostování. Vytřízení biologicky rozložitelné složky odpadů a její 
kompostování nařizuje direktiva EU 2008/98/EC [1]. 

Kompost jako výrobek má dvě možnosti použití: ke zlepšování půdních vlastností/organické 

hnojivo a jako substrát podporující růst [2]. Takto vyprodukovaný kompost musí splňovat 
legislativní kritéria (vyhláška č.341/2008 Sb., o bioodpadech) [3], pro využití na 
zemědělské půdy i pro úpravu terénu při rekultivacích. Ne u všech kompostů se podaří 
splnit všechny legislativní kritéria nebo poměr C/N. U těchto kompostů se nabízí možnost 
energetického využití. Energetické využití je možné ve formě pelet, kdy je možné 
upravovat dávkování.  

Komposty představují významný energetický potenciál, bohužel samostatně špatně hoří. 
Proto je vhodné komposty spalovat ve směsích s jinými palivy nebo vyrábět pelety 
s aditivy zlepšujícími energetické vlastnosti pelet.  

Dalším materiálem představujícím možný zdroj energie je pyrolýzní koks. Pyrolýza 
prochází rozvojem, se kterým souvisí i nárůst produkce pyrolýzního koksu, jako jednoho 
z produktů pyrolýzy. Pyrolýzní koks, který nedosahuje kvality sorbentu (vysoký obsah 
anorganické složky a nízký měrný povrch) lze využít jako potenciální zdroj energie. I 
v tomto případě lze pyrolyzní koks peletovat samostatně nebo s přídavkem jiných surovin, 
které budou zlepšovat mechanickou kvalitu pelet. 

Disertační práce je zaměřuje na ověření možnosti peletizace kompostů a pyrolyzního 
koksu, ověření fyzikálně-mechanických vlastností vyrobených pelet a stanovení 
optimálních podmínek pro peletizaci. 
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1. Úvod a cíl práce 
Biopaliva představují obnovitelný zdroj energie, který za podmínky, že nedojde 
k ekologické katastrofě, budou k dispozici přibližně následujících 5 miliard let [4]. 
V současné době (rok 2009) se světově produkce obnovitelných zdrojů energie pohybuje 
okolo 13%, celkových zdrojů primární energie. Biopaliva společně s odpady představují 
10,2% (tj.1 236.93 Mtoe) z celkové produkce energie [5]. Z uvedených čísel vyplývá, že 
většina z vyprodukované energie pochází z fosilních zdrojů paliv. Využití fosilních paliv je 
spojené s negativním dopadem na životní prostředí. V poslední době dochází k růstu 
spotřeby energie a s tím spojenému růstu cen. Biopaliva mohou představovat zdroj energie, 
zaujímající určité procento z celkové spotřeby energie. Je ovšem nutné si uvědomit, že 
naše planeta, za současných podmínek a technologií zpracování, není schopna 
vyprodukovat takové množství biopaliv, které by pokrylo celou energetickou spotřebu 
lidstva [6]. Z toho důvodu je vhodné, aby se zabránilo konkurování produkce 
energetických rostlin, produkci potravin a nedocházelo k ničení přírodních ekosystémů.   

Jednou z forem využití biomasy jsou přepracovaná pevná biopaliva ve formě pelet. 
Peletizace, jedna z forem densifikace, umožní využít i materiály s nižší objemovou 
hustotou, kdy vyrobená peleta představuje více energie na jednotku objemu než 
neskeletovaná surovina. Nejzřetelnější je tento fakt u peletování materiálů, které obsahují 
velké množství vzduchu (např. sláma, seno). Díky redukci objemu materiálu dojde 
k úsporám při přepravě materiálu na delší vzdálenosti, kdy díky densifikaci  není 
přepravováno množství vzduchu. Z hlediska přepravy je ovšem vhodnější využití 
technologie briketování, kdy uložené brikety budou představovat menší procento 
nevyplněného prostoru. 

Peletizace představuje určitý energetický vstup, za tuto cenu nabízí možnost poměrně 
přesného dávkování paliva, díky kterému dochází k poměrně lineárnímu průběhu hoření. 
Při vytápění objektů je u vhodně navrženého vytápění, komfort srovnatelný s vytápěním 
zemním plynem. Další výhodou peletizace je možnost využití odpadních materiálů, které 
by byly jinak hůře využitelné. Mnoho energeticky využitelných materiálů zatím nenalézá 
uplatnění. Materiály jako například komposty, pyrolýzní koks a další je možné využít. Před 
využitím je vhodné jej upravit do vhodné formy [7].  

Cílem disertační práce je vytvoření technologického postupu pro výrobu pelet, které budou 
vyhovovat legislativním požadavkům nebo technologickým požadavkům z hlediska 
fyzikálně-mechanických vlastností.  Výzkum bude zaměřen na dva druhy materiálů: 
kompost a pyrolyzní uhlík (vedlejší produkt vznikající při pyrolýze). Pro výrobu pelet k 
energetickému využití bude používán kompost, který nesplňuje legislativní ukazatele pro 
využití v zemědělství nebo k rekultivaci.  
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• „Receptura“ pro přípravu paliva (přídavek aditiva nebo jiné účinné látky, která 
zlepší vlastnosti paliva) a bude z energetického hlediska vyhovovat vyhlášce 
č.13/2009 „Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje 
z hlediska ochrany ovzduší“ [8].  

• Výroba pelet z kompostu pro zemědělské účely nebo rekultivace.  

• Ověření možnosti přípravy pelet z „odpadního pyrolyzního koksu“, který nelze 
využít jako sorbent (má vysoký obsah popelovin a nesplňuje sorpční parametry 
vyjádřené jodovým číslem < 600 mg/g) a mohl by být energeticky využíván.    

 

1.1 Princip Densifikace, peletování  
Jedním z nejvýznamnějších limitů pro použití biomasy jako bioenergetického produkty je 
nízká hodnota měrné objemové hmotnosti (hustoty), která se u pohybuje v rozmezí 800 – 
100 kg/m3 pro slámu a traviny a pro dřevní hmotu: piliny a dřevní štěpka 150 – 200 kg/m3 

[9]. Při spalování biomasy s uhlím, může biomasa s nízkou měrnou hmotností způsobovat 
velké problémy při dopravě paliva do spalovací komory a snižuje se tak účinnost 
spalovacích procesů [10].   Jednou z možností jak eliminovat tyto problémy je až 
desetinásobné zvýšení měrné hmotnosti [11]. Ve výrobě pelet je jedním z nejdůležitějších 
kroků zvýšení hustoty pelet při nízké spotřebě energie. 

Možností peletování biomasy se zabývala celá řada autorů, výsledky studia jsou shrnuty 
v publikaci Tumuluru at.al (2011) [9].  

Průběh a úspěšnost densifikace ovlivňuje:  

• Mechanizmus vazby částic během denzifikace 

• Denzifikační systémy – technické a strojní vybavení 

• Energetická náročnost technického a strojního vybavení 

• Vliv proměnlivosti vstupního materiálu na úspěšnost procesu denzifikace 

• Vliv předúpravy vstupního materiálu: drcení, zahřívání, úprava parou, torefakce 

Kvalita denzifikované biomasy závisí na síle vazby mezi částicemi, které je ovlivňovaná 
celou řadou faktorů: velikost částic, teplota při peletování, tlak, pojiva, případně předehřev 
biomasy. Kompakce biomasy během denzifikace je ovlivňována jak elastickou tak 
plastickou deformací částic při zvýšeném tlaku.  Celý proces denzifikace tedy ovlivňují 
dva aspekty: 

• Schopnost částic vytvářet pelety při určitém mechanickém zatížení 

• Schopnost zvýšení měrné hmotnosti. 
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Obr.č.1: Deformační mechanismus prachových částic při stlačování [9] 

 

Většinou se předpokládá, že vazba mezi částicemi je způsobena vznikem můstků mezi 
částicemi. Tyto můstku jsou vytvořeny chemickou reakcí, nebo sintrováním, solidifikací, 
utuhnutím pojiva, vytvrzením natavených substancí, krystalizace rozpuštěných látek.  Tlak, 
který se vyvine během denzifikace snižuje bod tavení částic a způsobuje, že jsou vzájemně 
přibližovány, dochází ke zvětšení kontaktního úhlu a tím se mění i bod tavení a ustavuje se 
nová chemická rovnováha [12].  

Přítomnost kapaliny (vlhkost) během denzifikace zvyšuje přitažlivou sílu a kapilární tlak, 
který zlepšuje vzájemnou vazbu mezi částicemi. Přitahování částic je podmíněno 
působením van der Waalsových elektrostatických nebo magnetických sil, při větší 
vzdálenosti mezi částicemi působí tyto síly méně.  

Deformační mechanizmus prachových částic je uveden na obr.č.1. Mani et al. (2002) 
uvádí, že při denzifikaci biomasy existují tři stádia: 

• Částice se uspořádávají tak, aby byly v co nejtěsnějším úspořádání. Uvolněná 
energie je využita na reakci mezi částicemi, eliminuje se vliv tření.  

• Částice jsou tlačeny proti sobě, podléhají tak elastické a plastické deformaci, která 
výrzaně zvyšuje vzájemný kontakt mezi částicemi a částice mohou být vázány 
působením van der Waalsových sil a elektrostatických sil. 

• Významné zmenšení objemu vede ke zvýšení hustoty [13]. 

•  
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2. Metodika řešení 
S ohledem na splnění cíle doktorské práce byly pro výrobu pelet z „paliv“ použity 
následující suroviny: 

1. Spolupráce se Skládkou Frýdek – Místek, a.s. (technolog Ing.Tararik), využití 
kompostů z kompostárny Bruzovice a odpadů ze skládky (odpadní karton). 

2. Využití kompostů ze Kompostárny Bruzovice a uhelných kalů z odkaliště Nový 
York (OKD Doprava, a.s.), případně hnědé uhlí z Chomutovské  pánve.  

3. Kompost odebrané v 6 kompostárnách MS kraje (celkem 13 kompostů), které se 
lišily charakterem vstupních surovin. 

4. Pyrolyzní koks, odpadní produkt z pyrolýzy biomasy (pelety z pilin), hnědého uhlí 
a pneumatik. Pyrolýza probíhala na zařízení Pyromatic, které provozuje firma 
Arowline, a.s. ve spolupráci s projektem ENET (VŠB – TU Ostrava)  

Většina peletizovaných surovin byla analyzována v chemické laboratoři Institutu 
geologického inženýrství – VŠB TU Ostrava podle platných ČSN pro biomasu a pyrolýzní 
uhlík byl analyzován podle norem pro paliva.  

U odebraných vzorků kompostů byly stanoveny základní parametry, jako elementární 
analýza (C, H, N, S, O), popelnatost, prchavá hořlavina, fixní uhlík, vlhkost, spalné teplo, 
vlhkost v dodaném vzorku. Mezi dalšími parametry bylo stanovení ligninu, celulozy, 
hemicelulozy.  

 

Pro peletizaci je jedním z klíčových faktorů velikost částic suroviny a vlhkost. Tyto 
parametry byly sledovány u všech vzorků a vlhkost byla sledována i během vlastního 
procesu výroby pelet. Následně byly testovány fyzikálně – mechanické vlastnosti pelet 
[14,15]. 

 

 

2.1 Specifické metody stanovení 

Lignin v kompostech z MS kraje: 

Vzhledem k vysokému obsahu popelovin, které ovlivňují stanovení ligninu v kompostech 
byla použita kvantitativní metoda pomocí Py-GC/FID a kvalitativní Py-GC/MS 
s pyrolýzními jednotkami CDS Analytical Inc. 5200. Analýzy byly provedeny v laboratoři 
ENET (Ing.J.Kuchařová,PhD).  
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V sestavě Py-GC/FID je pyrolyzát zachycen v trapu, ze kterého je najednou injektován do 
nástřiku GC/MS. Trap pracuje, a tedy uvolňuje látky (s bodem varu) do maximální teploty 
250 0C. V sestavě Py-GC/MS byla využita přímá pyrolýza (látek bez zachycení v trapu). 
Podmínky pyrolýzy vzorku byly v obou případech identické – pyrolýza probíhá při 600 0C 
po dobu 10 s, rychlost růstu teploty 10 0C/ms. Rozhraní mezi pyrolýzní jednotkou a 
chromatografem je udržována na teplotě 280 0C.  Pyrolýzní sonda je udržována při 
počáteční teplotě 40 0C po dobu 30 s. Rozdíl mezi analýzou Py-GC/FID a Py-GC/MS je 
v inertní atmosféře a v koloně, na které probíhá separace. Py-GC/FID využívá jako inertní 
plyn dusík (a separace je provedena na polární koloně DB WAXETR (30 m, 0,32 mm, 
0,25 µm). Py-GC/MS využívá hélium (1 ml/min.) a pyrolyzát je separován na nepolární 
koloně HP 5 ms (30 m, 0,25 mm, 0,25 µm). Polární (DBWAX ETR) a nepolární kolona 
(HP 5 ms) byla zvolena úmyslně, pro potvrzení nebo vyvrácení možnosti separovat účinně 
degradační produkty ligninu. Sestava Py-GC/MS byla využita pro identifikaci 
degradačních produktů ligninu. Sestava Py-GC/FID byla využita pro kvantitativní analýzu 
ligninu. Termochemolytická činidla (např. TMAH) nebyla použita.  

 

Stanovení ligninu, celulózy a hemicelulózy ve vzorcích trav z Osevy pro Zubří a 

kompostu z Bruzovic 

Majoritní složky lignin, celulóza a hemicelulóza byly stanoveny podle metodiky [16] 
v chemické laboratoři Institutu geologického inženýrství.  

Pyrolyzní uhlík + vstupní produkty pro pyrolýzu: hnědé uhlí a pneumatiky 

Stanovení byla provedena podle standardizovaných postupů v laboratoři IGI VŠB Tu 
Ostrava, spalné teplo a prchavá hořlavina byly stanoveny v laboratoři IEI, VŠB TU 
Ostrava (Ing.H.Škrobánková,PhD).  
ČSN ISO 602 Stanovení obsahu popelovin, ČSN ISO 562 Černá uhlí a koks – Stanovení 
prchavé hořlaviny, ČSN ISO 5071-1 Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny 
v analytickém vzorku, ČSN ISO 1928 Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou 
v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti, ČSN P ISO TS/ 12902 Tuhá paliva – Stanovení 
veškerého uhlíku, vodíku a dusíku – Instrumentální metody.  
 

Jodové číslo v pyrolyzním uhlíku bylo stanoveno subdodávkou ve firmě Resorbent, s.r.o.  
podle ASTM D4607 „Test method for the determination of iodine number of activated 
carbon“.  
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2.2  Odběr vzorků 

Vzorky kompostů odebrané z kompostáren v MS kraji byly odebrány pro zjištění 
produkované kvality kompostů, jejich reálného využití a z hlediska možnosti ověření jejich 
energetického využití na základě studia nejvýznamnější energetických parametrů. Celkem 
bylo odebráno 9 vzorků kompostů z 6 kompostáren v Moravskoslezském kraji.   

Moravskoslezský kraj je specifický svou hustotou obyvatel a průmyslu, z čehož vyplývá 
menší plocha zemědělsky využívané půdy, kde lze vzniklé komposty využít. Druhým 
problémem je, že dané komposty ne vždy splní kvalitativní podmínky dané legislativou 
[3]. Mnoho kompostáren kraje se potýká s problémem odbytu kompostů, které jsou díky 
přísným legislativním podmínkám hůře využitelné pro zemědělskou produkci. Aplikace 
pro energetické účely se navíc jeví i jako ekonomicky zajímaví.  

Část kompostáren zpracovává kaly z čistíren odpadních vod. Druhá část kompostáren 
zpracovává odpady z vytříděného biologicky rozložitelného odpadu a odpadu z městské 
zeleně. Dalším problémem některých městských kompostáren jsou komposty 
vyprodukované za dlouho dobu (v řádu let), kdy i u relativně malého producenta se za delší 
dobu, bez odbytu, nashromáždí větší množství kalů z čistíren odpadních vod nebo 
kompostů.  

Kompostárny v MS kraji mají mírně odlišné podmínky pro kompostování. Většinou jsou 
využívány bývalé areály zemědělských družstev.  Kompostování probíhalo ve venkovních 
podmínkách. Zastřešení mělo pouze zařízení firmy NEHLSON Třinec. 

1) Bruzovice - Kompost byl získán z kompostárny Bruzovice, Frýdecká skládka a.s.. 
Vstupními surovinami byla tráva (60 %), koňský hnůj (20 %), bramborová pasta (10 %), 
piliny (5%), zbytky ovoce a zeleniny (5%). 

2) Velká Polom (OBSED a.s.) - leží severozápadně od Ostravy.  Představuje kompostárnu 
umístěnou v betonové vaně v areálu bývalého zemědělského družstva. Vstupní surovinou  
kompostů jsou z větší části stabilizované kaly z ČOV, odpady z rostlinné výroby, odpady z 

živočišné výroby, kaly z čištění vody  Za přispění místního obyvatelstva, se v kompostech 
občas nachází omezené množství listí, které je hůře kompostovatelné.  

3) Rýmařov (Městské služby Rýmařov, s.r.o.) – jedná se o komposty z kalů místní čističky 
odpadních vod a trávy, listí, větví - štěpky ( odpadů vznikajících při údržbě městské zeleně). 
Rýmařov leží v Nízkém Jeseníku, jedná se o místo s čistým životním prostředím.  
Jednalo se o vzorky: 
Rýmařov 1:  kompostováno bez přídavku kalu z ČOV, stáří kompostu 3 roky, promíchano 
s listím  
Rýmařov 2: stáří kompostu 3 roky – bez přídavku kalu 
Rýmařov 3:  stáří kompostu 5 - 7 let, přídavek většího množství kalu z ČOV   
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4) Třinec (Nehlsen Třinec, s.r.o) – Třinec leží na severovýchodě Moravskoslezského 
kraje. Jedná se o místo se silným průmyslovým znečištěním životního prostředí. Firma 
Nelson Třinec připravuje komposty pro energetické i neenergetické účely. Jedná se o 
komposty ze vstupů převážně s dřevní štěpkou a místní zelení. Kompostování probíhá v 
zastřešeném areálu, z tohoto důvodu mají tyto komposty menší vlhkost, čímž jsou vhodné 
pro energetické využití. 
 
Jednalo se o vzorky: 
Nehlson Třinec vyzrálý kompost + dřevní štěpka 
Nehlson Třinec vyzrálý kompost 2011 
 
5) Vratimov (soukrommá osoba) - Jedná se o kompost vyprodukovaný v domácím 
hospodářství. Vstupními surovinami do kompostu byly sláma, seno, králičí a ovčí trus, 
piliny, zbytky ovsa, brambor, v minimální míře slepičí trus.  

6) Kunčičky u Bašky (Obec Baška) – Jedná se o vesnickou kompostárnu, kde je 
kompostována převážně tráva a zeleň.  

 

2.3  Popis zařízení 
Pro doktorskou práci bylo k dispozici následující technologické vybavení:  

Peletovací lis Green Energy JGE 120 firmy Pest Control Corporation Vlčnov. Jedná se o 
malý peletovací lis s plochou matricí.  Výkon cca 75 až 100 kg/hod. Výkon motoru 4 kW / 
380 V. Matrice je oboustranná. Jedna strana matrice obsahuje otvory s větším úhlem 
náběhu a je určena pro peletování měkkých materiálů, jako seno nebo sláma. Druhá strana 
matrice, obsahující otvory s menším úhlem náběhu, je určena pro peletování tvrdších 
materiálů, jako je dřevo.  Pro dosažení dostatečné kvality pelet na přístroji Green Energy 
JGE 120, je v některých případech, výrobcem doporučena vícenásobná peletizace 
materiálu.  Jedná se o malý peletovač vhodný pro domácí použití nebo pro pokusné účely.  
Peletovač obsahuje jednu matrici, která je navržena pro velkou škálu materiálů z biomasy. 
Nevýhodou této univerzálnosti je nutnost vícenásobné peletizace pro dosažení dostatečné 
kvality pelet. Při komerčním provozu je vhodné využít peletovač s matricí určenou přímo 
pro daný materiál. 

Kladívkový drtič  Green Energy 9FQ 50  
Kladívkový drtič na biomasu. Výkon drtiče 800-1200 kg/hod. Výkon motoru 11kW. 
Velikost ok v sítě 2 mm. Kladívkový drtič rotací kladívek připevněných na hřídeli drtí 
biomasu. Rotací vzniká proud vzduchu, který nasává materiál do připravených pytlů. 
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Obr.č.2: Kladívkový drtič 

 
Obr. č. 3: Peletovací lis 

 
Holmen tester NHP 100  
Principiálně se jedná o Ligno-tester, vyráběný firmou TekPro. V testeru se testuje 
mechanická odolnost pelet. Pelety pneumaticky cirkulují v komoře ve tvaru obrácené 
pyramidy. Nárazy pelet vzniká otěr, který propadává sítem. Kvalita pelet je vyjádřena jako 
procentuálně vyjádřený poměr hmotnosti vzorku po testování ku hmotnosti vzorku před 
testováním.  

 
Obr.č.4: Schéma nového Holmen testeru založeném naprincipu ligno testeru [14]  
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Tester tvrdosti pelet KAHL ak14 
Tester tvrdosti funguje na postupném stlačování pružiny, která simuluje hmotnostní 
zatížení. S postupným stlačováním pružiny dochází k nárustu tlaku na peletu, až do doby, 
kdy peleta praskne nebo se rozdrtí. Následovně je ze stupnice odečtena odpovídající 
hmotnost, kterou byla peleta zatížena.  

 
Obr.č.5: Tester tvrdosti pelet KAHL ak14 
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3. Legislativa  
Základním legislativním dokumentem vztahujícímu se k  palivům všeobecně je zákon 
201/2012 Sb.o ochraně ovzduší [17]. Vyhláška č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na 
kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší [8].  

Základním legislativním dokumentem vztahujícím se k obnovitelným zdrojům je zákon č. 
180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 
některých zákonů [18] v aktuálním znění. Navazujícím legislativním dokumentem je 
vyhláška č. 453/2008 Sb.,o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při 
podpoře výroby elektřiny z biomasy [19] v aktuálním znění. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů [20] v platném 
znění, stanovuje vytřízení biologicky rozložitelné složky komunálních odpadů a 
potenciálních aditiv pro výrobu pelet, jako je odpadní karton. Nutné kvalitativní parametry 
kompostu pro využití v zemědělství a rekultivace jsou uvedeny ve vyhlášce 341/2008 Sb., 
o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady [3]. Pro zemědělské využití 
se této problematiky týká také zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech [21]. 

 

3.1 Normy vztahující se k peletizaci 

V současné době, zároveň s rozvojem biopaliv, došlo ke vzniku řady nových norem. 
Celosvětově narážely normy na odlišné metody testování. Ve spojených státech převládala 
metoda Univerzity of Cansas Tumbling Can Metod. V Evropě byly pelety testovány 
pomocí Ligno testeru a Holmen testeru [22]. Pro testování pelet vznikly různé normy. 
V Evropě byly rakouská ÖNORM M 7135, švédská SS 187120, německé DIN 51731 and 
DIN EN 15270, italská CTI-R04/05. Později vznikla evropská norma CEN/TC 335 [23]. 
Tato evropská norma sjednocuje testování pelet v Evropě. Evropská norma vychází 
z americké normy ASAE S 269.4. V současné době by pro testování pelet měly být 
stanoveny stejné parametry pro Evropu i Ameriku. 

V současné době se k peletám vztahuje následující česká legislativa a normy: 

ČSN EN 14588: Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis  

ČSN EN 14774-1  :Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - 
Část 1: Celková voda - Referenční metoda 

ČSN EN 14774-2 :Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - 
Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda 

ČSN EN 14774-3 :Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - 
Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor 
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ČSN EN 14775 :Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela 

ČSN EN 14778: Tuhá biopaliva - Vzorkování  

ČSN EN 14780: Tuhá biopaliva - Příprava vzorku 

ČSN EN 14918 :Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti 

ČSN EN 14961-1: Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky  

ČSN EN 14961-2 :Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Dřevní pelety pro 
maloodběratele 

ČSN EN 15103 : Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti 

ČSN EN 15104: Tuhá biopaliva - Stanovení celkového obsahu uhlíku, vodíku a dusíku - 
Instrumentální metody 

ČSN EN 15105: Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku 
rozpustných ve vodě 

ČSN EN 15148 :Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny 

ČSN EN 15149-1: Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: 
Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 1 mm a většími 

ČSN EN 15149-2: Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 2: 
Metoda třídění vibračním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími 

ČSN P CEN/TS 15149-3: Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 
3: Metoda třídění rotačním sítem 

ČSN EN 15150: Tuhá biopaliva - Metody stanovení hustoty částic 

ČSN EN 15210-1 :Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: 
Pelety 

ČSN EN 15234-1: Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky  

ČSN EN 15289: Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru  

ČSN EN 15290: Tuhá biopaliva - Stanovení hlavních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti 

ČSN EN 15297:  Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, 
Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V a Zn 

ČSN EN 15296: Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv 
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ČSN P CEN/TS 15370-1: Tuhá biopaliva - Metoda pro stanovení teploty tání popela - Část 
1: Metoda stanovení charakteristických teplot 

 

4. Mechanické vlastnosti pelet  
Mezi vlastnosti pelet řadíme mechanickou odolnost, tvrdost, odolnost proti 
vlhkosti/absorpci vody.  

4.1 Mechanická odolnost 

Mechanická odolnost je schopnost odolat nárazům pelet, kterým jsou vystaveny v průběhu 
transportu a překládky [24]. Česká norma ČSN EN 14 588 definuje mechanickou odolnost 
jako „míru odolnosti lisovaného biopaliva (tj. briket a pelet) zachovat neporušenost, např. 
při otěru a při nárazech během manipulace a přepravy“ [25]. Dále je uváděno, že 
mechanická odolnost je množství odrolu pelet po vystavení pneumatickému nebo 
mechanickému promíchaní [26]. Testování mechanické odolnosti pelet lze rozdělit podle 
způsobů testování na mechanické a pneumatické. Mechanické testování je prováděno 
otáčením pelet uzavřených v bubnu, kdy pelety narážejí na stěny bubnu a na přepážku 
uvnitř bubnu. Tuto metodu vytvořil Dr. Harry Pfost v USA na Kansas State University  
[22,27]. Později byla přijata jako standart organizací  American Society of Agricultural 
Engineers (ASAE)“ [27] i jako evropská norma. Metoda je občas modifikována přídavkem 
matic nebo jiných tvrdých předmětů, které pomáhají při testování především tvrdších 
materiálů [28]. Česká norma ČSN EN 15210-1:Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické 
odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety uvádí postup při testování mechanické odolnosti 
pelet následovně:  

 

„Příprava vzorku – Vzorek používaný pro stanovení mechanické odolnosti se odebírá 

podle CEN/TS 14778. Jestliže je to nezbytné, hmotnost vzorku se rozdělí kvartací podle 

CEN/TS 14780. Minimální hmotnost vzorku musí být 2,5 kg. Vzorek se podle CEN/TS 

14780 rozdělí na 4 stejné podíly. Jeden podíl se použije pro stanovení celkové vody podle 

EN 14774, část 1 nebo 2. Dva zbývající podíly vzorku se zváží a potom se ručním 

proséváním přes 3,15 mm síto oddělí podsítné. Prosévání se provádí tak, aby byly odděleny 

jemné částice, ale aby se zabránilo vytvoření nových jemných částic. Toho se obvykle 

dosáhne protřepáním 1 až 1,5 kg podílu vzorku asi pěti až deseti otáčivými pohyby sítem o 

průměru 40 cm. Jestliže se použije jiné vybavení, mohou být postup a množství zkušebního 

podílu upraveny tak, aby se dosáhlo stejného účinku. Množství pelet zbývajících na sítu se 

zváží a vypočítá se počáteční množství částic z podílu vzorku prošlých sítem 3,15 mm 

vyjádřené jako hmotnostní zlomek v %.  
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Čištění v bubnu – Odebere se zkušební podíl (500±10)g. U pelet s průměrem nad 12 mm je 

povoleno (500±50)g. Tento zkušební podíl prosátých pelet, zvážený s přesností na 0,1 g, se 

vloží do otočného bubnu na zkoušení pelet. Vzorek se 500 krát otáčí rychlostí (50±2) 

otáček za minutu. Po tomto počtu otáček se vzorek vyjme a ručně proseje přes síto. 

 

Výpočet mechanické odolnosti – Mechanická odolnost pelet se vypočítá podle následující 

rovnice.  

D
u
=

m
a

m
e

×100 ,kde          rov (1) 

Du – mechanická odolnost, v % 

me – hmotnost prosátých pelet před otáčením v bubnu, v g 

ma – hmotnost prosátých pelet po otáčení v bubnu, v g  

Výsledek se vypočítá na dvě desetinná místa a do protokolu se průměrný výsledek 

zaokrouhlí na nejbližší 0,1 % “ [29].   

Mechanické testování simuluje manipulaci s peletami převažující v Americe. V současné 
době platí evropská norma CEN TC 335. V Evropě převažuje pneumatická doprava pelet. 
Z tohoto důvodu se v Evropě nejdříve rozšířilo pneumatické testování pelet. Mezi zařízení 
využívající pneumatický princip testování pelet se řadí Holmen testery a Ligno testery.  
Princip Lignotesteru je založen na pneumatické cirkulaci pelet v komoře tvaru převrácené 
pyramidy s děrovanými stěnami. Pelety při testu cirkulují v komoře a narážejí na sebe a na 
stěny komory. U testeru lze nastavit doba testování [14]. Lignotestery nyní vyrábí firma 
Holmen (TekPro). Testování Lignotestery je časově rychlejší, ale méně přesné než 
Tumbling can metoda viz. graf č.1 a graf č. 2 [30].  
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Graf č.1: Výsledky testování pelet pomocí normy ASAE (Bionorm project) [30] 

 

Graf č.2: Výsledky testování pelet pomocí Ligno testeru (Bionorm project) [30] 

 

Dalším přístrojem je Holmen tester. Při testování pelety obíhají v potrubí spojeném 
dohromady, které má čtvercový tvar. V potrubí je nainstalována přepážka (zešikmená 
stěna), na kterou pelety dopadají. Pelety při cirkulaci narážejí na přepážku do rohů potrubí. 
Tím vzniká otěr [31].  
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U všech metod je mechanická odolnost vypočítána jako procentuálně vyjádřený podíl 
vzorku po testování ke vzorku před testováním. 

 

4.2 Tvrdost 

Tvrdost pelet je rovněž důležitý parametr. Tvrdost je definována jako síla potřebná 
k dosažení prasknutí pelety nebo skupiny pelet v čase [26]. Pelety s větší tvrdostí jsou 
kvalitnější a mají větší objemovou hmotnost [32].  Pro určení tvrdosti je řada testerů. 
Nejčastěji jsou používány testery firmy KAHL, který funguje na principu postupného 
stlačování dvou ploch, mezi které je umístěna peleta. Plochy jsou stlačovány postupně 
stlačovanou pružinou. Pružina simuluje zatížení, které peleta vydrží, aniž by praskla nebo 
byla deformována [33].   

 

4.3 Odolnost vůči vlhkosti 
Odolnost vůči vodě je důležitý parametr z hlediska skladování nebo přepravy. Absorpce 
vlhkosti snižuje výhřevnost paliva. Vlivem vlhkosti může dojít k rozpadu pelet. Vlhkost 
může způsobovat bobtnání pelet, kdy pokud jsou umístěny ve šnekovém podavači (nebo 
jiném uzavřeném prostoru) může dojít k ucpání nebo zaseknutí materiálu.  Zvýšená vlhkost 
při skladování může představovat riziko tvorby plísní a tlení pelet. Někteří autoři použili 
pro určení odolnosti vůči vlhkosti množství vody absorbované pevným biopalivem po 
ponoření do vody (27°C) po 30s [34]. Toto procento bylo vyjádřeno jako Wettability Index 
[15]. 

 

4.4 Odolnost vůči nárazu 

Test odolnosti vůči nárazu simuluje síly působící při dopadu z určité výšky. K těmto 
situacím dochází při vykládce pelet z nákladního auta nebo při skluzu do košů. Odolnost 
vůči nárazu je někdy označována jako odolnost vůči pádu (drop resistance) nebo odolnost 
proti roztříštění (shattering resistance). Test se používá pro určení bezpečné výšky pro 
manipulaci s peletami. Testování se provádí pomocí shození pelety na tvrdý povrch. Výška 
pádu se v literatuře různí, většinou se jedná o výšku okolo jednoho metru. Povrch dopadu 
může být buď betonový nebo kovový [35]. 
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5. Sledované ukazatele 

5.1 Ukazatelé energetických vlastností biopaliv  
Pro energetické využití kompostů je nutné stanovit vlhkost, obsah popelovin, spalné teplo, 
výhřevnost vzorku v dodaném stavu, prvkové složení: C, H, O, N, S, obsah chloru a alkálií, 
koncentrace rizikových prvků zvláště je-li kompost připravován z biologicky 
rozložitelného odpadu (BRO).  Popeloviny jsou nehořlavé látky, které se většinou skládají 
ze silikátů, karbonátů, oxidů a síranů [32], které se do biomasy většinou dostávají během 
sklizně a dopravy.   

Chemické složení kompostu bude určovat výsledné vlastnosti paliva. Základní složení 
paliva určuje obsah fixního uhlíku a prchavé hořlaviny a majoritní prvky (C,H,N,O). 
Poměr uhlíku, kyslíku a vodíku určuje vlastnosti materiálu při hoření. Majoritní složky 
biomasy lignin, celulóza a hemicelulóza mají vliv na podíl fixního uhlíku a prchavé 
hořlaviny. Lignin je součástí fixního uhlíku [36].   
 
Obsah dusíku v palivu je zodpovědný za tvorbu emisí NOx [37]. Emise NOx patří k 
hlavním environmentálním dopadům spalování pevných biopaliv [38]. Tvorbu emisí NOx 
ovlivňují dva základní faktory. Při nižších teplotách než 1000°C má hlavní vliv na tvorbu 
emisí NOx obsah N v palivu. Při vyšších teplotách než 1000°C dochází k tvorbě tzv. 
termických emisí NOx, vznikajících i z N obsaženého ve vzduchu [39]. NOx spolu s oxidy 
síry se podílejí na vzniku kyselých dešťů (více korektně kyselé depozici), které jsou 
celosvětovým environmentálním problémem [40].  Obsah dusíku je zvláště významný 
v kompostech, kde se jako vstupní surovina využívá tráva. Hodnoty koncentrace dusíku 
v takových kompostech jsou vyšší než v uhlí [41]. 
 
Na tvorbu emisí má vliv i obsah Cl. Obsah Cl způsobuje emise HCl, tvorbu úsad, korozi a 
při nedokonalém spalování ovlivňuje tvorbu dioxinů a furanů [38, 42]. Dalším 
problematickým prvkem při spalování je draslík, který podobně jako Cl způsobuje korozi a 
tvorbu úsad [43]. 
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5.2  Parametry významné pro peletizaci 
Tato subkapitola je zaměřena pouze na parametry, které jsou významné pro vlastní proces 
peletizace: vlhkost, teplota, tlak, zrnitostní složení.  Z chemických parametrů to je ještě 
obsah popelovin a obsah majoritních složek, hlavně lignin.  

5.2.1 Vlhkost 

Vlhkost je významným parametrem pro výrobu pelet [44, 45, 46, 47]. Obsah vody 
(vlhkost) umožňuje vznik sorpčních vazeb mezi částicemi [48]. Zvyšování obsahu vlhkosti 
významně snižuje teplotu „zesklovatění“ ligninu, škrobu i glutenu [9].  
Vlhkost podporuje gelatinizaci škrobu [49], rozklad peptidů a rozpouštění vláken během 
peletizace [50]. Zvýšená vlhkost během denzifikace zvyšuje tvorbu vazeb pomocí van der 
Waalsových sil. Dochází k nárůstu kontaktní plochy částic. Vlhkost ovlivňuje: 

• Snížení teploty „zesklovatěni“ 
• Podporuje tvorbu pevných můstků mezi částicemi 
• Zvyšuje kontaktní plochu mezi částicemi působením van der Waalsových sil [9].   

 
Pro každý materiál i směsi je se musí identifikovat optimální vlhkost. V řadě prací je 
uváděna optimální vlhkost.  Biomasa s nižším obsahem vlhkosti 5 – 10 % vytváří 
kompaktnější brikety než biomasa s 15 % obsahem vlhkosti. Pro tvrdé i měkké dřevo a 
kůru se doporučuje vlhkost v rozmezí 5 – 12% [51].   
 
Pro peletování pilin borovice lesní (Pinus sylvestris L.) je uváděna použitá vlhkost 8,7 % 
[52]. Pro piliny z dubu (Quercus L.) je uváděna přibližně 8% [53]. U slámy je vhodná 
vlhkost pro peletování uváděna 19-23% [45],  Kaliyan and Morey (2006) uvádí pro 
obilnou slámu hodnoty nižší: 10 – 15 % [54]. Pro směs uhelných kalů a kompostu je 
uváděna pro uhelné kaly 10% a pro kompost 20% před použitím ve směsi [55]. 
 
Před vlastním použitím pro peletizaci se kompost musí vysušit. Kompost na konci procesu 
kompostování má vlhkost okolo 50% [56]. Obsah vlhkosti je všeobecný problém při 
energetickém využití biomasy, kterou je nutno ve většině případů vysušit. Následovně se 
suchý kompost nadrtí a po opětovném mírném zvlhčení peletuje. Pelety jsou před vlastním 
použitím vysušeny, aby při správném skladování obsah vlhkosti nepředstavoval výrazný 
problém při energetickém využití. 

 

5.2.2 Zrnitostní složení  
Řada autorů zkoumala vliv granulometrie peletovaných materiálů na výsledné vlastnosti 
pelet. Mechanická charakteristika pelet závisí na tvaru a velikosti individuálních částic.  Je 
výhodné použít materiál s proměnlivou velikostí částic, neboť je takto zvyšována 
mechanická odolnost pelet v důsledku tvorby vazeb mezi částicemi a úplném vyplnění 
prostoru mezi částicemi [12,35,57].  
Jiní autoři [58] doporučují za optimální velikost částic pro doboru kvalitu pelet 0.6-0.8 
mm.  Větší částice způsobuji v peletách trhliny a praskání pelet. Pouze Payne J.D. (2006) 
doporučuje pro výrobu pelet částice o velikosti okolo 3 mm [59].  
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Se zmenšující se velikostí jednotlivých částic, se zvyšuje celkový měrný povrch. Jemné 
částice jsou schopny přijmout více vody. Použití jemných částic znamená tvorbu 
odolnějších pelet. Nevýhodou použití jemných částic je možnost praskání, které zabraňují 
větší částice. Proto se jako optimální uvádí použití jemných částic, nebo mix zrnitostního  
složení daného materiálu [35]. Některé práce však uvádí, že velikost částic nemá 
významný vliv na odolnost pelet [45]. 

  

5.2.3 Teplota  
Teplota ovlivňuje vlastnosti peletovaných materiálů. Při peletování dochází vlivem 
komprese a třením částic mezi sebou a matricí k tvorbě tepla. Dřevo a biomateriály 
obsahují lignin, který se vlivem teploty plastifikuje a funguje jako pojivo. U materiálu, 
jako je lignin, je dobré, aby byla matrice dostatečně zahřátá na teplotu okolo 100 °C, kdy 
dojde k plastifikaci ligninu. Teplota plastifikace ligninu je uváděna v rozmezí 77–128 °C a 
u hemicelulózy mezi 54–142 °C [60], [61].  

Naopak u pyrolýzního koksu je žádoucí, aby matrice byla chladnější, z důvodu zapékání 
materiálu a následné nutnosti pročištění matrice. Při peletování dřeva je uváděna teplota 
mezi 70 – 100 °C. Se vzrůstající teplotou a vlhkostí dochází k poklesu energetické 
spotřeby na peletování [62].  

 

5.2.4 Tlak 

Dostatečná komprese zaručí produkci kvalitních pelet. Pro využití je nutné, aby materiál 
nebyl komprimován příliš, z důvodu horšího hoření. Dostatečně speletovaný materiál 
představuje úsporu nákladů na dopravu a skladování. 

 

5.2.5 Lignin 
Lignin s hemicelulozou jsou amorfní polymery, které částečně s krystalickou celulozou 
tvoří stěny rostlinných buněk [63]. Při peletizaci dochází, vlivem stlačení a tření, k zvýšení 
teploty, kdy se lignin zplastifikuje a tím pomáhá vytvářet vazby mezi částicemi v peletách 
[9]. Při peletizaci pilin dochází k tvorbě lesklé ligninové vrstvy, která má ochrannou 
funkci. 

5.2.6 Popeloviny 
Obsah popelovin v palivu je důležitý z hlediska uvolněných prachových částic v emisích a 
z hlediska tvorby popela [38]. Paliva s nižším obsahem popelovin představují při vytápění 
domácností větší komfort. Paliva s nízkým obsahem popelovin, jako je dřevo, jsou 
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preferovaná.  Vyšší obsah popelovin se nachází v kůře stromů, ve slámě a v energetických 
travinách [38]. Problematický je obsah K/(Ca + Mg) a složek popela obsahujících Si, 
z důvodů struskování popela [64]. Při nízkém bodu tání popela, lze přidáním vhodných 
aditiv tuto hodnotu zvýšit. Dalším řešením je možnost spolužalovat biomasu s nízkým 
bodem tání popela spolu s uhlím, kdy popel z uhlí obalí roztavené částice a tím může 
potlačit vznik struskování.  

 

5.3. Optimalizace energetických a mechanických vlastností 

Pro využití pelet pro spalování je nutno dosáhnout optimálních mechanických i 
energetických vlastností paliva, které lze zajistit přídavkem pojiv a aditiv. Optimalizace 
mechanických vlastností paliva spočívá v odzkoušení škály vhodných materiálů pro 
výrobu paliv tak, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů pelet. Pojiva zlepšují 
mechanické vlastnosti (např. škrob) a aditiva vylepšující energetické vlastnosti popřípadě 
eliminují některé složky vzniklých emisí (např. vápenec redukuje emise oxidu siřičitého 
nebo Ca uvolněné z vápence vytváří stabilnější sloučeniny s alkáliemi a je tak 
minimalizován problém struskování u biomasy). 

 

5.3.2 Aditiva 

Aditiva mají za funkci zlepšování vlastností pelet pro zlepšení vlastností vyrobených pelet 
nebo jako vhodný přídavek do pelet pro následující využití.  

Jandačka a kol. uvádějí, že aditiva můžou působit jako: 

„Zvýšení pevnosti a mechanické odolnosti  

Ochrana proti působení vlhkosti, ochrana před působením plísní a hub 

Zvýšení výhřevnosti paliva 

Změna fyzikálních vlastností a množství popela 

Změna emisních parametrů 

Využití odpadních látek (samostatně jsou nespalitelné, případně při jeho spalování vzniká 

velké množství emisí) 

Snížení nákladů na výrobu“ [32] 

Dále Jandačka a kol. uvádějí pro výrobu dřevěných pelet přídavek motorového nebo 
rostlinného oleje pro snížení tření, konzervaci součástek a mírné zvýšení výhřevnosti; 
přídavek kukuřičného nebo pšeničného škrobu pro snížení tření a zvýšení mechanické 
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odolnosti pelet; přídavek močoviny pro snížení emisí NOx [32]. Pro snížení emisí SO2 se 
používá přídavek vápence [32]. 

Jako příklad přídavku pro následujícího využití je přídavek kaolinu a vápence do směsí pro 
výrobu pelet ze slámy ječmene a skořápek. Přídavek kaolinu a vápence zvyšuje teplotu tání 
popela a tím zabraňuje problémům se spékáním popela při spalování bylinné biomasy [65].  

 

5.3.1 Pojiva 

Pojiva se používají pro zlepšení výsledných mechanických vlastností pelet. Pomocí pojiv 
dochází k spojení částic pelet při peletování, vyrobené pelety mají lepší mechanickou 
odolnost. Pojiva mohou spojovat částice vytvořením vazeb, tvorbou povlaku (filmu), 
matrice nebo způsobují chemické reakce, které vytváří silné vazby mezi částicemi [35]. 
Pojiva mohou mít menšinové zastoupení v rámci jednotlivých procent, jako např. škrob 
nebo mohou mít i majoritní zastoupení více jak 50 %, např. komposty. 
Jako pojiva se používá škrob, proteiny, různá modifikovaná pojiva z celulózy a další. 
Pojiva mohou být přidávána ve formě pevné nebo kapalné. Některé materiály lze peletovat 
bez přídavku pojiv. Jedním příkladem jsou smrkové piliny obsahující dostatečné množství 
ligninu, které funguje jako pojivo. Smrkové dřevo obsahuje až 28 % ligninu [9]. Také 
materiály, které mají snadnější neformovatelnost lze peletovat bez přídavku pojiva.  
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6. Experimentální část - peletování kompostů  
 

Kvalitní kompost představuje materiál, u nějž je nejvyšší prioritou aplikovat jej do půdy. 
Vlivem špatného hospodaření se v ČR objevuje problém nedostatku organické hmoty 
v zemědělských půdách. Kompost je jednou z možností řešení. Část vyprodukovaného 
kompostu nelze z důvodu nesplnění legislativních limitů (vyhláška č.341/2008 Sb. [3] ) 
použít v zemědělství, jako substrát nebo při rekultivacích. Omezení může způsobit 
přítomnost škodlivých složek, jako jsou patogenní organismy, těžké kovy, sklo, PCB a 
ostatní toxické organické sloučeniny [65, 66, 67, 68] a v některých případech i nedodržení 
poměru C/N.  

Při produkci nekvalitních kompostů nebo kompostů, které nesplňují legislativní požadavky 
pro zemědělské využití nebo pro rekultivace, se jeví jako vhodné řešení energetické 
využití. Komposty nepředstavují vysocekvalitní palivo. Svou výhřevností (u 
analyzovaných mezi 5 706 – 13 786 kJ/kg v sušině) představuje potenciální zdroj energie.  
Z důvodu horší kvality paliva je vhodné komposty spalovat ve směsích s jinými palivy 
nebo surovinami zvyšujícími jejich výhřevnost. Komposty lze spalovat vysušené jinak 
neupravované nebo pro lepší dávkování a řízení energetického procesu ve formě pelet.   
 

6.1 Výroba paliva využitím kompostu z Bruzovic 

První výzkum přípravy surovin pro výrobu pelet probíhal s kompostem z Bruzovic, 
v rámci spolupráce s Frýdeckou skládkou, a.s. Nejdříve byla provedena kontrolní analýza 
podle vyhlášky č. 341/2008 Sb. o bioodpadech [3]. Byly zjištěny kvalitativní ukazatele 
kompostu.  Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 1 a 2. Z výsledků je zřejmé, že není splněn 
základní kvalitativní ukazatel, a to je poměr C/N, které dle vyhlášky musí být v rozmezí 20 
– 30 a pro komposty používané pro zemědělství není splněn parametr polyaromatické 
uhlovodíky (PAU).  

Tabulka č. 1.: Výsledky analýzy rizikových složek 
Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota stanovení Limit 341/2008 Sb. 
Hg  0,049 mg/kg suš. ±20% 2 
As  1,83 mg/kg suš. ±20% 30 
Cd  0,584 mg/kg suš. ±20% 4 
Cr  43,2 mg/kg suš. ±20% 300 
Cu  30,4 mg/kg suš. ±20% 500 
Ni  7,42 mg/kg suš. ±20% 120 
Pb  10,1 mg/kg suš. ±20% 400 
Zn   105 mg/kg suš. ±20% 1500 
ƩPAU 8,1 mg/kg suš. ±20% 6 
ƩPCB <0,010 mg/kg suš. - 0,2 
Vysvětlivky:  Suma PAU obsahuje tyto PAU: naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, 
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-cd)pyren. 
Suma PCB obsahuje tyto kongenery: 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180. 
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Tabulka č.2 Fyzikálně-chemické parametry. Protokol č. 400/2009 Laboratoř Morava  

FYZIKÁLNĚCHEMICKÝ ROZBOR (ve 100 % sušině)    č. vzorku: 400 
Ukazatel výsledek jednotka metoda 
Vlhkost 62,7 % SOP 48 (ČSN 465735)     A 

Sušina 37,3 % SOP 48 (ČSN 465735)     A 

pH 8,49  SOP 48 (ČSN 465735)     A 

Spalitelné látky 68,6 % v sušině SOP 48 (ČSN 465735)     A 

Dusík celkový 2,13 % v sušině SOP 48 (ČSN 465735)     A 

Nerozložitelné příměsi <0,50 % v sušině SOP 48 (ČSN 465735)     A 

Poměr C:N 16,1  SOP 48 (ČSN 465735)     A 

 

Tabulka č. 3: Zrnitostní analýza - kompost  Bruzovice 

Zrnitostní analýza - kompost  Bruzovice 

Navážka 100,0 g   
Zrnitostní 
třída  [mm] 

Hmotnost 
[g] 

Procentuální zastoupení z celkového 
vzorku [%] Kumulativní % 

< 0,045 3,0 3,0 3,0 
0,045 - 0,063 3,0 3,0 6,0 
0,063 - 0,16 12,0 12,0 18,0 
0,16 - 0,25 7,0 7,0 25,0 
0,25 - 0,5 27,0 27,0 52,0 
0,5 - 1,0 27,0 27,0 79,0 
1,0 - 1,6 15,0 15,0 94,0 
1,6 - 2,0 3,0 3,0 97,0 
2,0 - 2,5 2,0 2,0 99,0 
>2,5 1,0 1,0 100,0 
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Graf č.3: Kumulativní zrnitostní křivka – kompost Bruzovice 

Tím, že nejsou splněny kvalitativní ukazatele jakosti kompostů, vyplývá reálná potřeba 
řešení využití kompostů, které nevyhovují kvalitativním parametrům. Pro ověření možnosti 
využití kompostů z Bruzovic pro energetické účely byly provedeny následující testy a 
zkoušky: 

• Určení energetických parametrů kompostu 
• Granulometrický rozbor kompostů 
• Optimalizace vlhkosti pro tvorbu pelet - sušení 
• Drcení a mletí  
• Verifikace aditiv na zlepšení energetických parametrů (uhlí, karton) 
• Vliv aditiv na mechanické vlastnosti  
• Vliv přídavku pojiv na mechanické vlastnosti  

  

Kompost, který měl počáteční vlhkost okolo 60 %, byl vysušen v  sušárně v zařízení, které 
patří Skládce Frýdek-Místek a.s. na vlhkost 4.8 %. Kompost byl vysušen a následně 
podrcen na kladívkovém drtiči 9FQ 50 o výkonu 7,5 kW a s vydatností 800-1200 kg/hod. 
Zrnitostní složení vyzrálého kompostu a podrceného kompostu je uvedeno v tabulce č.4. 
Z tabulky je zřejmé, že největší změny nastaly v zrnitostní třídě od 0,25 do 1 mm, kdy se 
výtěžnost třídy zvýšila cca o 15 %. Střední hodnota zrnitostního složení kompostu je 0,481 
mm.  

Tabulka č.4: Zrnitostní rozbor kompostů – výnos v jednotlivých třídách (%) před a po podrcení 
 Zrnitost (mm)  

> 2,5 2,0-2,5 1,6-2,0 1,0-1,6 0,5-1,0 0,25-0,5 0,16 -0,25 0,063-0,16 0,045- 0,063 <0,045 
Před 11,25 6,89 9,9 9,89 18,85 18,5 6,45 9,44 3,8 5,0 
Po  1,0 2,01 3,1 15,1 25,8 26,1 6,90 11,2 3,8 5,0 
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Graf č. 4: Výnos v zrnitostních třídách před a po podrcením kompostů 
 
V tabulce č.5 jsou uvedeny výsledky energetických parametrů kompostu a dalších surovin 
využívaných pro výrobu pelet. Z tabulky č.5 je zřejmé, že problémovým parametrem je 
vlhkost kompostu, která snižuje výhřevnost paliva. Výhřevnost kompostu závisí na době 
zrání. S dobou zrání dochází k poklesu výhřevnosti kompostu. Surový kompost v dodaném 
stavu má výhřevnost 3 686 kJ/kg, po vysušení 13 786 kJ/kg. Vyzrálý kompost v dodaném 
stavu má výhřevnost 2 690 kJ/kg, po vysušení má výhřevnost 11 169 kJ/kg. Uvedené 
hodnoty splňují legislativní kritérium, kdy výhřevnost pevného paliva pro střední 
stacionární zdroje nesmí být menší než 10 MJ/kg [8]. Pro zlepšení výhřevnosti je možné 
využít jiné materiály, např. karton. Odpadní karton má výhřevnost v dodaném stavu 12 990 
kJ/kg. Po vysušení 14 202 kJ/kg. Další možností je využití uhelných kalů nebo uhlí.  
 
Tento problém lze řešit vysušením paliva, přídavkem aditiva, který má schopnost snižovat 
vlhkost a dále přídavkem materiálu s vyšší výhřevností.  Z tohoto důvodu byl sledován vliv 
přídavku uhlí na zvýšení výhřevnosti a jeho vliv na fyzikálně-mechanické vlastnosti pelet.  
 
Tabulka č.5:  Energetické parametry použitých materiálů a směsí 

  Karton Kompost Uhelný 
kal 

Palivo 1 Palivo 2 

Vlhkost % 7,34 62,79 11,24 22,18 17,54 
Popel % 2,40 20,53 21,04 20,81 17,21 
Spalné teplo kJ/kg sušiny 15704 14954 23313 20454 21071 
Výhřevnost kJ/kg sušiny 14202 13786 22122 19063 19880 
Výhřevnost kJ/kg  v dodaném 

stavu 
12990 3686 19377 14881 15990 

C wt.% 40,43 37,90 44,12   
H wt.% 7,29 5,61 5,78   
O wt.% 50,41 34,69 26,79   
N wt.% 1,85 1,20 2,27   
S wt.% < 0.01 < 0.01 0,74   
Vysvětlivky: Palivo 1: 40 % uhelné kaly + 60 % kompost. Palivo 2: 40 % hnědé uhlí + 40 % kompost + 20 % karton 
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Pro výrobu pelet byl použit vyzrálý kompost z Bruzovic a energetické uhlí z Chomutovské 
uhelné, a.s. Pelety byly vyrobeny v poměrech kompost: hnědé uhlí od 100 % kompostu s 
odstupňováním po 10 % až k peletám, které tvořilo pouze hnědé uhlí. U pelet byly 
otestovány mechanické vlastnosti a nasákavost. 

Tabulka č. 6: Zrnitostní složení hnědé uhlí Chomutov 
Zrnitostní třída (mm) Výnos (%) 
< 0,045 12,07 
0,045 - 0,063 31,09 
0,063 - 0,16 32,57 
0,16 - 0,25 15,78 
0,25 - 0,50 8,46 
0,50 - 1,00 0,02 
 

 
Graf č. 5: Kumulativní zrnitostní křivka hnědé uhlí Chomutov 
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Tabulka č. 7.: Výsledky testování pelet kompost, hnědé uhlí (Chomutov) 
Číslo 
vzorku 

Složení pelet 
Procentuální 
vyjádření množství 
uhlí ve směsi s 
kompostem 

Doba 
testování 
[s] 

PDI 
[%] 

Vlhkos
t 
[%] 

WI - 
30s  
[%] 

 

Nasákavos
t ČSN 
441376  
[%] 

Odolnost 
vůči 
nárazu 
[%] 

1.  Kompost 30 95,0 30,10  68,22  48,42  92,41 
2.  10 30 99,6 16,74  36,37  42,40  89,61 
3.  20 30 99,2 18,06  47,56  41,80  79,84 
4.  30 30 97,1 20,85  51,13  40,40  77,57 
5.  40 30 95,1 25,10 54,12  39,50  58,23 
6.  50 30 90,7 27,37  58,12  35,91  50,04 
7.  60 30 80,4 31,01  62,18  35,65  51,05 
8.  70 30 79,5 32,69  65,34  34,40  45,12 
9.  80 30 77,0 34,19  90,71  33,85  39,82 
10. 90 30 72,9 Rozpad  Rozpad  33,25  39,54 
11. Uhlí 30 70,6 Rozpad  Rozpad  32,37  41,08 
Vysvětlivky: PDI – Index odolnosti pelet (Pellet Durability Index), WI – wettability index  

 

 
Graf č. 6:  Hodnoty mechanického odolnosti PDI pro palivo připravené z kompostu a uhlí.  
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Graf č. 7:  Závislost mezi mechanickou odolností (PDI) a obsahem kompostu v palivu 
 
 

Ze zkoušení mechanických vlastností pelet vyplývá, že s množstvím přidaného uhlí, klesá 
kvalita pelet. Toto je důležité při zvyšování výhřevnosti kompostu přídavkem uhlí. Pelety s 
více než 30 % uhlí se z hlediska mechanické odolnosti jeví jako nevyhovující. Ve grafu. č. 
7 je dokumentována statisticky významná závislost mezi obsahem kompostu v palivu a 
PDI (r=0.98).  Z grafu č. 7 je vidět pozitivní vliv přídavku uhlí v koncentraci mezi 10 -20 
%, kdy dosažené PDI má hodnotu vyšší než u samotných kompostů.  

V tabulce č. 7 jsou uvedeny výsledky ještě dalších fyzikálně-chemických testů. Podle ČSN 
44 1376 “Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti” byla stanovena 
nasákavost. Norma se používá pro určení obsahu vody v uhlí ve sloji. Vztahuje se pouze na 
hnědá uhlí a lignity, která obsahují vyšší množství volné vody. Ve grafu č.8 je 
dokumentována statisticky významná závislost mezi nasákavostí a přídavkem uhlí v palivu 
(r=0.95).  Z grafů č. 9  a 10 je zřejmé, že vyšší nasákavost než testované uhlí mají 
komposty a budou se tak významně podílet na hygroskopických vlastnostech paliva.   
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             Graf č. 8: Závislost nasákavosti na zastoupení uhlí v palivu 

Krátkodobé vystavení densifikovaných produktů dešti nebo vlhkým podmínkám v průběhu 
transportu a skladování mohou negativně ovlivnit jejich kvalitu.  Lindley a Vossoughi 
(1989) in Kaliyan (2009) [33] určili odolnost proti vlhkosti (Wettability index, WI) jako 
procento absorbované vody po namočení do vody o teplotě 27˚C po dobu 30 s určené 
z rozdílu hmotnosti vzorku před a po nasáknutí vody.  Další možnost určení indexu 
odolnosti proti vlhkosti je měření vlhkosti sušením po namočení densifikovaných produktů 
po dobu 30 s.  Adsorbovaná vlhkost se vypočte z rozdílu vlhkosti před nasáknutím vody a 
po nasáknutí vody [15].  

          

Graf č. 9: Závislost mezi WI a obsahem 
uhlí v palivu  

Graf č. 10: Závislost mezi nasákavostí a 

 WI.

Ve grafu č. 9 je vyjádřena statisticky významná závislost mezi WI a obsahem uhlí v palivu 
(r=0.92). Pokud předpokládáme, že pro spalování biomasy je reálný 20 % obsah vlhkosti 
v biopalivu, pak by se měl obsah uhlí v palivu pohybovat maximálně do 20 %.  

Ze souboru byl při statistickém zpracování vyloučen vzorek kompostu. S rostoucím 
obsahem uhlí v palivu roste i WI.  Mezi nasákavostí a WI indexem byla prokázána 
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statisticky významná závislost (r=0.86), překvapivě platí, že čímž vyšší je nasákavost, tím 
nižší je WI.  Tyto závislosti by měly být ověřeny ještě na jiných typech paliva.   

 

     

Obr.č. 6: Pelety 50 % kompost + 50 % uhlí       Obr.č. 7: Pelety z kompostu (100 %) 

 

Dalším krokem bylo sledování vlivu zrnitostního složení na mechanickou odolnost pelet. 
Na základě výsledků mechanické odolnosti (PDI) a výhřevnosti bylo vybráno palivo 
vznikající z 60 hm.% kompostu a 30 hm. % uhlí. 

Pro tuto zkoušku byly získány černouhelné kaly z odkaliště Nový York, které zabezpečila 
firma OKD Doprava,a.s.. Firma provozuje na odkališti zařízení pro nakládání s odpady. 
Uhelné kaly vykazovaly 65 % podsítného pod 0.25 mm. Pro výrobu pelet byly zvoleny 4 
základní zrnitostní třídy: a to <0,25; 0,25 - 1,0; 1,0-2,0 a 2,0 – 4,0 mm. Nejvyšší hodnota 
PDI je dosažena v nejjemnozrnnější zrnitostní třídě  (< 0.25 mm for coal) a dale ve třídě 2 - 
4  mm, což je v souladu se závěry Payne D. (2006) [58]. Pro výrobu pelet se po testování 
mechanické odolnosti jeví jako nejvhodnější použití zrnitostní třídy  <0,25 a 2,0 – 4,0 mm.   
 
 
 
Tabulka č. 8: Výsledky testování pelet z 60 % kompostu  a 40 % uhelných kalů (různé zrnitostní 
třídy) 
Vzore
k 

Zrnitost uhelných kalů  
 
Doba 
testování  
30 [s] 

PDI 
[%] 

 
 
Doba 
testování  
30 [s] 

PDI 
[%] 

1.   kaly (třída  < 0,25 mm ) 93,6 90,5 
2.   kaly (třída 0,25 – 1,0 mm)  91,0 87,1 
3.   kaly (třída 1,0 – 2,0 mm ) 89,0 86,3 
4.   kaly (třída 2,0 – 4,0 mm )  93,6 91 
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Graf č. 11: Závislost PDI (30s) na zrnitosti uhlí               Graf č. 12: Závislost PDI (60s) na zrnitosti 
uhlí 

Charakter pelet – změny na povrchu byl sledován pozorováním v mikroskopu. Výsledky 
jsou uvedeny na obrázcích číslo 6 a 7. 

 

6.1.1  Pelety z kompostu, uhlí a kartonu 
Jako aditivum za účelem snížení vlhkosti byl použit odpadní karton. Ročně se v Evropě 
prodá 5.4  mil tun kartonu, z toho se 62 % využívá pro balení potravin. Použité kartony se 
v Evropě ze 41.5 % recyklují, zbytek se využívá pro energetické účely a kompostování. V 
České republice dosahuje tříděný sběr použitých kartonů až 71%, recykluje se cca 28%. 
Problémem zůstává jejich dalších využití. Karton obsahuje celulózu, anorganická plniva 
(SiO2, kaolin, oxid hlinitý, sádrovec, vápenec, TiO2, ZnO, perlit, vermikulit) a jako lepící 
adhezivní složku škrob, který může být gelatinizován [69]. Odpadní karton byl používán 
jednak jako aditivum ke snížení vlhkosti směsi k výrobě pelet a jednak jako materiál, který 
pro svou vláknitou strukturu může vylepšit mechanické vlastnosti pelet. Další variantou 
aplikace kartonu bylo použití nasyceného roztoku, připraveného smísením vody s 
kartonem ke zvýšení PDI pelet.  

Pro odzkoušení vlastností pelet s použitím kartonu bylo potřeba nejdříve vyzkoušet 
peletování kartonu, směsí kartonu s kompostem, kartonu s uhlím. Bylo nutno stanovit 
optimální vlhkost směsi. Byly zvoleny dva postupy. Prvním postupem bylo použití 
vyluhovaného vlhkého kartonu, kdy ovšem nedošlo k úplné homogenizaci směsi, vlivem 
slepování kartonu s vyšší vlhkostí. Jelikož byl karton vyluhován ve vodě, musela být 
vlhkost kartonu snížena na hodnotu 20% (obj.). Druhou variantou bylo promíchání 
nadrceného suchého kartonu a kompostu. Nadrcený suchý karton se neslepoval, směs byla 
homogenně promísena. Po navlhčení došlo ke slepení (přilnutí) částic k sobě. Poté byla 
vzniklá směs peletována.  
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Obr. č.8 .: Měření vlhkosti vyluhovaného 
kartonu 

Obr. č.9 .: Pelety ze směsi kompostu a kartonu  

 

Stejný postup byl použit i při přípravě pelet ze směsi hnědého uhlí a kartonu. Pro 
posouzení vlastností byly použity i odlišné zrnitostní třídy hnědého uhlí (<0,25; 0,25 – 1,0; 
1,0 – 2,0; >2,0 mm).  

  
Obr. č. 10.: Pelety ze směsi hnědé uhlí a 
karton 

Obr. č. 11.: Pelety vyrobené z kartonu  

 
 
 
 
Tabulka č. 9. : Výsledky testování pelet vyrobených ze směsi hnědého uhlí a kartonu 
Číslo 
vzorku 

Složení pelet Doba testování 
[s] 

PDI 
[%] 

1.  100% karton 30 99,5 
2.  70% kompost + 30% karton  30 99,6 
3.  70%  hnědé uhlí (třída < 0,25 ) + 30% karton   30 89,6 
4.  70%  hnědé uhlí (třída 0,25 – 1,0) + 30% karton   30 30,9 
5.  70%  hnědé uhlí (třída1,0 – 2,0 ) + 30% karton   30 37,0 
6.  70%  hnědé uhlí (třída 2,0 – 4,0 ) + 30% karton   30 52,8 
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Z výsledku vyplývá, že pelety z kartonu mají velmi dobrou odolnost. Může to být 
způsobeno hustotou kartonu, kdy lehké pelety narážejí menší silou do stěn a o sebe, tím 
pádem dochází k menšímu vzniku mechanického poškození - úlomků a prasknutí pelet. 
Velmi dobrou odolnost také mají pelety vyrobené z kompostu a kartonu (PDI = 99,6). 
Oproti samostatnému kompostu, viz tab. č.9 (PDI = 92,41) došlo k nárůstu mechanické 
odolnosti.   

 

V tabulce č.10  jsou uvedeny výsledky změny vlhkosti po homogenizaci drceného 
„napěněného“ kartonu s kompostem v závislosti na čase.  Přidáním 50 % vysušeného 
kartonu dojde k okamžitému snížení vlhkosti o cca 20 %, která po 24 hodinách klesne o 
dalších 22 %.  U paliva vytvořeného na bázi kompostu a 25 % kartonu došlo ke snížení 
vlhkosti o 38%.  Přídavkem 25 % kartonu do kompostu se zvýší výhřevnost o cca 1MJ/kg. 

 
Tabulka č.10:    Změna vlhkosti po smísení kompostu s kartonem (pomleté vzorky ) 

Vzorek 

Vlhkost (%) 
Ihned po 
smíchání Za 1 hodinu Za 2 hodiny Za 24 hodin 

Kompost 67.14 64.65 66.05 68.67 

Kompost + karton 25% 55.24 55.38 52.75 17.49 

Kompost + karton 50% 48.49 48.16 46.07 26.87 

Kompost + karton 75% 38.73 39.62 38.52 21.77 

 

 

Graf č. 13: Změna vlhkosti směsi v závislosti na čase 

Tabulka č.11:  Výhřevnost v sušině paliva (kJ/kg) 
Kompost Lepenka Kompost + 25% 

karton 
Kompost +50 % 

karton 
Kompost +75% 

karton 
11123 15704 12265 13410 14550 



Ing. Ondřej Zajonc: Výzkum environmentálních vlastností pelet 

2012 Stránka 33 

V případě pelet vyrobených z kartonu a uhlí ale byla naměřená hodnota PDI velmi nízká, 
pelety měly silně rozpadavý charakter. Pro tvorbu mechanicky odolnějších pelet byl použit 
suchý karton ve směsi s uhlím. Pro zvýšení vlhkosti byl použit nasycený výluh vyrobený 
z kartonu, kdy jsem předpokládal, že do výluhu kartonu přejdou i „lepivé složky 
z kartonu“.  Ve grafu č.14 je uvedena závislost mezi obsahem rozpuštěných látek 
vyjádřených parametrem vodivosti a dávky kartonu/20 deionizované vody. Pro identifikaci 
látek obsažených ve výluhu byla použita metoda kapalinové chromatografie (HPLC). 
Analýzu provedla doc.Ing.D.Plachá,PhD v laboratořích CNT, VŠB – TU Ostrava.  

Ve vodném výluhu byly pomocí HPLC identifikovány: cyclohexanone, 2-Cyclohexen-1-
one, 3,5,5-trimethyl, Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy), o-hydroxybiphenyl,   dibutyl phthalate,  
diethyl phthalate,  phenylethyl alcohol, phosphoric acid tributyl ester,  pentacosane, 
hexacosane, heptacosane, iocosane. Nasycený vodný výluh obsahoval 2.5 % škrobu. Nebyl 
identifikován lignosulfonat, který vzniká při výrobě celulozy a často je využíván k lepení 
kartonů [70]. 

 

Graf.č. 14: Závislost mezi konduktivitou a dávku vzorku pro přípravu výluhu.  

 

Kompost lze úspěšně peletovat bez přídavku pojiv. I když byla naměřená výhřevnost pelet  
v bezvodém stavu 11,169 MJ/kg je vhodné přídavkem další složky výhřevnost zvýšit.                                            
Při peletování směsi uhlí s kartonem má karton funkci pojiva. Mechanické vlastnosti byly 
testovány na čtyřech zrnitostních třídách uhlí. Stejně jako v případě testování pelet ze 
směsi kompostu a hnědého uhlí se potvrdilo, že pro uhlí je nejvhodnější třída menší než 
0,25mm (PDI = 89,6 %). Druhá nejvhodnější třída je 2,0 – 4,0 mm, u které bylo PDI= 52,8 
%, což ovšem není dostačující.  

Pro výrobu pelet ze směsi kompost, uhlí, karton, bylo použito mísení za sucha. Následně 
byla směs navlhčena a peletována. Opět byly odzkoušeny čtyři zrnitostní třídy hnědého 
uhlí. Směs byla připravena v poměru 40% kompost, 40% hnědé uhlí a 20% karton. Ve 
směsi měl kompost funkci pojiva, uhlí zvyšovalo výhřevnost, karton, kromě zvýšení 
výhřevnosti a funkce pojiva, obsahuje vlákna buničiny, která mohou zmírnit fragmentaci 
pelet. 
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Tabulka č. 12: Výsledky testování pelet vyrobených ze směsi: 40 % kompostu + 20 %hnědého uhlí 
a 20 % kartonu 
Vzore
k 

Složení pelet Doba testování [s] PDI 
[%] 

1.  kompost + hnědé uhlí (třída < 0,25 mm ) + karton  30 91,2 
2.  kompost + hnědé uhlí (třída 0,25 – 1,0  mm) + karton  30 92,6 
3.  kompost + hnědé uhlí (třída 1,0 – 2,0 mm) + karton  30 91,1 
4.  kompost + hnědé uhlí (třída 2,0 – 4,0 mm) + karton  30 91,5 
 

 

Graf.č. 15: Porovnání vlivu přídavku kompostu na změnu PDI 

 

Z grafu.č.14: je zřejmé, že přídavek kompostu ke kartonu a uhlí významně ovlivnil PDI 
pelet, který je pro všechny zrnitostní třídy uhlí vyšší než 90 %.  Kompost v tomto případě 
sehrává roli přírodního pojiva, kde se využívá hlavně vyšší obsah ligninu (až 31 %).  
Rozdíl odolnosti pelet v rámci jednotlivých zrnitostních tříd je zanedbatelný (v rozsahu 
PDI 1,5 %). Hodnota vyšší než 95 %, kterou lze považovat za optimální by se 
pravděpodobně získala zvýšením podílu kompostu o cca 10 % a snížením obsahu uhlí 
v palivu.  

 

 

 

 

 

 



Ing. Ondřej Zajonc: Výzkum environmentálních vlastností pelet 

2012 Stránka 35 

6.1.2 Škrob jako pojivo 
 
Podstatným faktorem ovlivňujícím PDI je výběr pojiva. Jako „přírodní pojiva“ pro 
biomasu se využívají lignin, proteiny, škrob a rozpustné karbohydráty. Vazebná síla těchto 
pojiv je ovlivněna vazebnými silami mezi ligninem a tuky, nebo vodíkovými můstky mezi 
vysoce polárními komponentami jako jsou lignin, celulóza, škrob a proteiny a dále 
zgelováním škrobu, rozpouštěním a částečnou rekrystalizací vodorozpustných karbohydráz 
[46]. Podle US Patent Application 20070006526 se používá pro tvorbu briket a pelet 
z velmi jemnozrnného uhlí škrob. Při tvorbě pelet z biomasy a uhlí se obvykle přidává 
pojivo a množství biomasy se pohybuje v rozmezí 5 – 25 %.  
 

Řada autorů uvádí škrob, jako významné pojivo [34, 40, 71], proto byl sledován vliv 
škrobu na mechanickou odolnost pelet (PDI). Kompost lze peletovat bez přídavku pojiv, 
aniž by byly výrazně sníženy mechanické vlastnosti pelet, což je nejpravděpodobněji 
způsobeno obsahem ligninu, který se kompostováním zdlouhavě rozkládá [72]. K testování 
byl použit škrob s označením Tritest B od firmy Krnovská škrobárna spol. s r.o. Jedná se o 
pšeničný škrob, termicky modifikovaný, který je výrobcem doporučen jako pojivo při 
výrobě briket atd. [73]. Byl odzkoušen přídavek 5 % (obj.) se směsí kompostu. Bylo 
zaznamenáno navýšení odolnosti pelet o 5,4 % (PDI).  

 

 
Tabulka č. 13.: Výsledky testování pelet vyrobených ze směsí s použitím přídavku škrobu a 
vápence 
Číslo 
vzorku 

Složení pelet Doba testování 
[s] 

PDI 
[%] 

1.  95% kompost + 5% škrob Tritest B   30 97,8 
2.  65% kompost + 30% karton + 5% dolomitický vápenec 30 97,5 
3.  56,5 % kompost + 40% karton + 2,5% dolomitický 

vápenec  + 1% škrob Tritest B  
30 95,1 

 

Zajímavou možností je spoluspalování biomasy a uhlí. U tohoto spalování je ovšem 
problematický rozdíl objemové hmotnosti jednotlivých materiálů i jejich výhřevnosti. 
Tento problém je možno řešit peletováním nebo torefakcí, i když s menším zvětšením 
objemové hmotnosti, biomasy před spalováním [74].  

V některých případech kartony obsahují síru, která je součástí sulfitových výluhů 
používaných k lepení kartonů. Obsah síry v palivu je vždy problematický, stejně jako u 
uhlí, při spalování těchto paliv vzniká oxid siřičitý, který je prekurzorem kyselých dešťů 
[75]. Z důvodu odsíření se do paliv dodává vápenec.   

Pro odzkoušení, jaký vliv bude mít přídavek vápence na odolnost pelet, bylo nejdříve 
odzkoušeno peletování směsi 65% kompostu, 30% kartonu a 5% dolomitický vápenec. 
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Výsledná odolnost pelet vyjádřena pomocí indexu PDI byla 97,5 %.  Další zkoušenou 
variantou bylo odzkoušení peletování směsi 56,5 % kompost + 40% karton + 2,5% 
dolomitický vápenec + 1% škrob Tritest B. I přes přídavek škrobu, vlivem změny procent 
obsažených složek směsi odolnost poklesla na PDI = 95,1 %.  Dolomitický vápenec měl 
deklarovaný obsah částic v zrnitostní třídě 1,0 – 3,15 mm maximálně do 20%. Zbývající 
množstí je deklarováno v zrnitostní třídě  < 1,0 mm.    

Výsledkem výzkumu uvedeného v kapitole 6.1 je technologický postup „Technologie 
výroby energokompostu“, která je vedena v RIVu RIV/61989100:27730/11:86081614 na 
základě přiděleného certifikátu č.100 – 037409 vydaného TAZUs Praha. 
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6.2 Výroba paliva využitím kompostu z kompostáren 
v Moravskoslezském kraji 

Osm kompostů odebraných z kompostáren v MS kraji bylo použito pro ověření možnosti 
peletizace. Po odběru byly komposty vysušeny: proveden granulometrický rozbor a dále 
byla část vzorku o hmotnosti cca 1 kg homogenizována pro chemický rozbor. V rámci 
chemického rozboru byly stanoveny: majoritní složky biomasy (lignin, celulóza a 
hemicelulóza), prvkové složení (C, H, N, S, O), obsah popela a obsah biomasy podle ČSN 
P CEN/TS 15440:2007 Tuhá alternativní paliva – Metoda stanovení obsahu biomasy, 
výhřevnost a obsah fixního uhlíku a prchavé hořlaviny.  

Pelety z kompostů jsem vyrobil podle následujícího postupu: 

1. Vysušení kompostu na vlhkost v rozmezí 4 - 6 %  
2. Podrcení kompostu – zrnitostní analýza. 
3. Výroba pelet bez přídavku pojiva při různých vlhkostech.  
4. Stanovení PDI. (přístroj Holmen NHP 100). 
5. Vysušení pelet na vlhkost do 10 % s ohledem na požadavky odběratele.     
 

Ve grafu č.16 je uveden poměr C/N jako jeden z nejvýznamnějších parametrů pro 
hodnocení kvality kompostu podle vyhlášky č.341/2008 Sb. [3].  Podle limitů uvedených 
ve vyhlášce musí být poměr C/N v rozmezí od 20 do 30. Z uvedených výsledků je zřejmé, 
že tento limit nesplňuje žádný z kompostů, což je pravděpodobně ovlivněno skladbou 
vsázky (vysoké obsahy dusíku ve vstupní surovině). Z těchto výsledků vyplývá aktuálnost 
řešení tématu – možnost využití kompostů pro energetické využití.  

 

Graf.č. 16: Poměr C/N v kompostech v MS kraji 
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6.2.1 Mechanická odolnost pelet  
Mechanická odolnost byla vyjádřena jako tzv. Pellet Durability Index (PDI), který byl 
stanoven na přístroji Holmen NHP 100, konstrukčně vycházejícího z Ligno testeru. 
Na kvalitě pelet se může projevit vliv složení kompostu, vlhkost a počtu opakování 
peletizace. U pelet vyrobených z kompostu pro energetické využití je uváděna hodnota 
mechanické odolnosti 93,0 – 98,3 % v závislosti na použité síle stlačení při peletizaci [7]. 
Pro zemědělské využití je u peletovaných organických hnojiv uváděna průměrná 
mechanická odolnost pelet 91,73 % [76]. 
 
Při testování PDI po dobu 60 s neklesl index žádného vzorku pod 89 %. Dostatečně 
kvalitní pelety z kompostu byly vyrobeny při vlhkosti okolo 30 % (obj.), kdy hodnota PDI 
dosahovala 95,7 %. V kapitole 5.2.1 „vlhkost“ je uvedeno, že optimální vlhkost pro 
denzifikaci biomasy se pohybuje v rozmezí od 8 do 12 %, u slámy je hodnota vyšší do 18 
%. V tabulce č.14 jsou uvedeny výsledky PDI indexů pro různé vlhkosti kompostů.  
V grafu č. 17 je uvedena statisticky významná závislost mezi vlhkostí (hm.%) a indexem 
PDI, hodnota koeficientu korelace (r=0.80) je pro 11 vzorků vyšší než kritická hodnota 
koeficientu korelace při hladině významnosti 0.005 ( r=0,72). U vlhkosti (obj.%) a PDI je 
hodnota koeficientu korelace (r=0,42), podmínka kritického hodnoty není splněna. 
Parametr vlhkosti vyjádřený (obj.%) je pravděpodobně ovlivněn větší chybou měření.  

 

 
 
Tabulka č. 14: Mechanická odolnost pelet (stanovená jako PDI) 

Označení kompostu 
Vlhkost 

[%] 
(obj.) 

Počet 
opakování 
peletizace 

PDI 
(30s) 
[%] 

PDI 
(60s)  
[%] 

Kunčičky u Bašky a 26,4 2 94,8 91,2 
Kunčičky u Bašky b 39,9 2 97,8 95,8 

Rýmařov 1 29,4 3 97,6 95,7 
Rýmařov 2 a 25,2 3 93,4 89,4 
Rýmařov 2 b 27,8 3 94,5 90,1 
Rýmařov 2 c 36,2 3 96,5 94,3 
Rýmařov 3 23,0 3 96,1 92,8 

Velká Polom a 31,5 3 98,1 96,8 
Velká Polom b 28,9 2 97,0 94,9 

Vratimov 43,38 2 95,7 97,5 
Třinec vyzrálý kompost + dřevní  

štěpka 
25,9 2 98,3 97,1 

Třinec vyzrálý kompost 35,7 2 94,8 91,0 
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Graf č. 17: Závislost mezi vlhkostí peletované směsi a PDI 

 

V porovnání s literárními daty pro biomasu je experimentálně stanovená optimální vlhkost 
z hlediska PDI u kompostů daleko vyšší. Z technologického hlediska se tedy nabízí 
možnost vysušení kompostů na vyšší hodnotu vlhkosti (okolo 30%). Je otázkou, jestli by 
zvýšená vlhkost nebyla problematická pro drtiče biomasy.  
Dostatečně kvalitní pelety se tvoří při vlhkosti okolo 30% (obj.). Vyšší vlhkost již není 
nutno použít. Se zvyšující se vlhkostí vyprodukovaných pelet se zvyšují náklady na 
dosoušení. Po peletizaci je nutno pelety dosušit.  
 
 

  
Graf č.18: Závislost mezi obsahem biomasy a 
PDI indexu. 

Graf č. 19: Závislost mezi obsahem ligninu a 
PDI indexu 

 

V grafu č.18 je uvedena závislost mezi obsahem biomasy stanovené podle ČSN P CEN/TS 
15440:2007 a PDI. Závislost je statisticky významná (r=0.79), je splněna podmínka 
kritické hodnoty koeficientu korelace pro 8 vzorků (r=0,76) pro hladinu významnosti 0,01. 
Statisticky významná závislost byla zjištěna i mezi obsahem ligninu v kompostu a PDI 
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(r=0,86), v tomto případě je splněna podmínka kritické hodnoty koeficientu korelace 
(r=0,80) na hladině významnosti 0.005. Podobnou statisticky významnou závislost 
publikoval i Lehtikanghas [77]. Vliv obsahu hemicelulózy a celulózy na mechanickou 
odolnost pelet nebyl prokázán.  
    

Kvalita pelet je ovlivněna přítomností některých minoritních složek: škroby, proteiny, tuky 
a vlákninou [37]. V tabulce č. je uveden přehled složek biomasy v dřevnaté biomase, trávě 
a slámě.  Ve sledovaných kompostech se obsahy celulózy a ligninu pohybují v rozmezí od 
14 do 24 %, obsahy hemicelulózy od 5 do 16%.  Obsahy celulózy a zvláště hemicelulózy 
jsou výrazně nižší než v biomase, protože tyto složky podléhají snadněji rozkladu než 
lignin. Při kompostování se ztrácí 40 – 60 % organické sušiny a dochází tak k nárůstu 
popelovin v kompostu [77].  
 
 
Tabulka č. 15:  Majoritní zastoupení složek v biomase (%) – podle (Tumuluru et al. 2011).  

 Hemicelulóza Celulóza Lignin Proteiny Škrob Tuk Popeloviny 
Tráva 40,0 32,0 4,7     
Sláma pšenice 23,68 34,20  13,88 2,33 2,58 1,59 
Bříza 25,7 40,0 15,7     
Borovice 28,5 40,0 27,7     
Jehličnany 30,6 39,5 27,5     
 
 

 
Graf č. 20:  Obsah popela a zastoupení majoritních složek biomasy v kompostu 
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6.2.2 Tvrdost 

Tvrdost pelet byla stanovena pomocí testeru KAHL ak-14 popsaném v kap.2.2. Tvrdost je 
parametr popisující kvalitu pelet. Při porovnání hodnot tvrdosti pelet a PDI nebyla 
prokázána statisticky významná závislost. Statisticky významná závislost byla prokázána 
mezi obsahem popelovin v kompostu a tvrdostí pelet (graf č.21). Hodnota koeficientu 
korelace (r=0.81) splňuje podmínku kritické hodnoty koeficientu korelace pro 8 vzorků 
(r=0.80) při hladině významnosti 0.005. Z průběhu závislosti je zřejmé, že vyšší obsahy 
popelovin ve vzorku kompostu negativně ovlivňují tvrdost pelety. Další závislost například 
mezi obsahem ligninu a tvrdostí nebyla prokázána.  

 

Graf č. 21: Závislost mezi obsahem popelovin a tvrdostí pelet. 

 

Tabulka č. 16: Tvrdost pelet 
Označení kompostu Tvrdost [zatížení v kg] 
Kunčičky u Bašky a 20,2 
Kunčičky u Bašky b 17,9 

Rýmařov 1 18,4 
Rýmařov 2 a 19,6 
Rýmařov 2 b 10,2 
Rýmařov 2 c 10,1 
Rýmařov 3 14,5 

Velká Polom a 18,3 
Velká Polom b 18,1 

Vratimov 17,8 
Třinec vyzrálý kompost + dřevní  štěpka 27,4 

Třinec vyzrálý kompost 19,4 
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6.2.3 Odolnost vůči absorpci vody 

Odolnost proti absorpci vody je vyjádřená jako tzv. Wettability Index WI, který 
představuje procentuálně vyjádřený rozdíl hmotnosti po a před testováním ku hmotnosti 
před testováním. U kompostů je nasákavost důležitý parametr z hlediska rozpadavosti 
pelet, při jejich využití jako hnojiva a samozřejmě pro energetické využití ovlivňuje tento 
parametr vlhkost paliva.   

Peletované komposty mají oproti rostlinným materiálům, jako jsou pelety ze dřeva a 
slámy, nižší absorpci vody. Toto je způsobeno obsahem humifikovaných rostlinných 
složek a anorganických složek kompostů. Wettability index byl u kompostů zjištěn 
v rozmezí 9 – 30 %. Wettability index u pelet od dvou výrobců, vyrobených ze smrkového 
dřeva byl WI = 59,6 % a WI = 83,2 %. Pelety vyrobené z energetických travin měly WI od 
22 – 90 %. Na absorpci vody má vliv vstupní materiál a výsledná vrstva povrchu pelet 
[77]. 

Nižší hodnotu WI indexu u kompostů lze pravděpodobně zdůvodnit vysokým obsahem 
popelovin. Z grafu č.22 a 23 Je zřejmé, že mezi obsahem popelovin v kompostu a WI 
indexem existuje statisticky významná závislost (r=0,87), je splněna kritická hodnota 
koeficientu korelace pro 7 vzorků (r=0,87) při hladině významnosti 0.01. Tento výsledek 
byl dosažen po vyloučení kompostu z Velké Polomi, který představoval odlehlou hodnotu. 
Podobnou statisticky významnou závislost tvoří i obsah biomasy v kompostu stanovený 
podle ČSN P CEN/TS 15440:2007 „Tuhá alternativní paliva – Metoda stanovení obsahu 
biomasy“ WI, kde hodnota koeficientu korelace (r=0.78) splňuje kritickou hodnotu 
koeficientu korelace (r=0,77) při hladině významnosti 0,025.  Obě složky (anorganická ve 
formě popelovin) i organická vykazují stejný charakter, nárůst schopnosti sorpce vody 
s rostoucím obsahem anorganické i organické složky kompostu.  V případě popelovin lze 
toto chování očekávat v případě, že ve vzorcích kompostů budou zastoupeny jílové 
minerály (zvláště montmorillonit ze skupiny smektitů), který se vyznačuje velkou sorpční 
schopností vody. Podobné chování – vysokou sorpční schopnost vykazuje i humusová 
složka kompostu [79].  

                      

Graf.č. 22,23: Závislost mezi obsahem popelovin, biomasy a indexem WI. 
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Z hlediska metodiky použití WI, který vychází z norem pro uhlí, lze doporučit verifikaci 
hydrofobních vlastností kompostů pomocí kapkové zkoušky (Water Droplet Penetration 
Test – WDPT), kterou se hodnotí schopnost půd zachycovat vlhkost a smáčet se (Soil 
Water Repelency – SWR).  Tento test se používá pro půdy, které jsou dle charakteru 
matrice kompostům bližší. V tomto testu se hodnotí doba, kterou potřebuje kapka vody 
umístěná na povrchu suché půdy ke vsáknutí. Pokud kapka potřebuje k zasáknutí do půdy 
více než pět sekund, je považována tato půdu za hydrofobní, od 5 do 60 sekund slabě 
hydrofobní, 60 až 600 sekund silně, 600 až 3600 sekund velmi silně a nad 3600 sekund 
extrémně hydrofobní [80]. 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že WI bude reagovat hlavně na zastoupení minerálů 
v anorganické složce kompostů a dále na množství organické složky v kompostech, nebude 

mít vazbu na PDI.    

 
Tabulka č. 17: Wettability index pelet 

Označení kompostu WI [%] 
Kunčičky u Bašky a 18,3 
Kunčičky u Bašky b 8,9 

Rýmařov 1 13,8 
Rýmařov 2 a 12,6 
Rýmařov 2 b 26,1 
Rýmařov 2 c 29,2 
Rýmařov 3 18,6 

Velká Polom a 15,7 
Velká Polom b 20,9 

Vratimov 9,3 
Třinec vyzrálý kompost + dřevní  štěpka 24,8 

Třinec vyzrálý kompost 15,3 

 

 

Peletované komposty mají oproti rostlinným materiálům, jako jsou pelety ze dřeva a 
slámy, nižší absorpci vody. Toto je způsobeno obsahem humifikovaných rostlinných 
složek a anorganických složek kompostů. Wettability index byl u  kompostů zjištěn 
v rozmezí 9 – 30 % . Wettability index u pelet od dvou výrobců, vyrobených ze smrkového 
dřeva byl WI = 59,6 % a WI = 83,2 %. Pelety vyrobené z energetických travin měly WI od 
22 – 90 %. Na absorpci vody má vliv vstupní materiál a výsledná vrstva povrchu pelet 
[77].  Se zvětšující se hodnotou Pellet Durability indexu se zmenšuje nasákavost pelet. To 
je způsobeno tím, že pokud je peleta kvalitní a kompaktnější s větší tvrdostí a objemovou 
hmotností, nedochází k takové absorpci vlhkosti, jako u méně kvalitních pelet vyrobených 
ze stejného materiálu. 
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6.2.4 Zrnitostní analýza 
Zrnitostní analýza byla provedena na podrcených vysušených kompostech na sítech 
okatosti: 3.15, 2.5, 2.0, 1.6, 1.0, 0.5, 0.25, 0.16, 0.063, 0.045 mm. Výsledky jsou ve 
zkrácené formě uvedeny v tabulce č.18, která repetuje doporučené rozložení zrnitostí pro 
peletizaci biomasy podle [58]. 
 
Payne et al. (1997) uvádí optimální rozložení částic pro peletizaci biomasy[81].  
Kumulativní zrnitostní křivky jsou uvedeny v grafech č. 26 - 31.  Ze zrnitostní analýzy je 
zřejmé, že v kompostech podrcených na kladívkovém drtiči  Green Energy 9FQ 50  není 
možné dosáhnout vyšší zastoupení část v nejjemnozrnnější třídě pod 0.25 mm. 
Koncentrace v nejjemnozrnnější třídě je cca 4 – 10 nižší než je doporučovaná hodnota.  
 
Tabulka č.18: Zastoupení zrnitostních tříd u jednotlivých kompostů  

 Zrnitost  Payne et al. Baška Velká Polom Rýmařov 2 Třinec 1 Třinec 2 
(mm) (%) 

< 0,25  20 2,80 1,81 3,73 5,45 4,75 

0,25 - 0,50  24 5,12 6,17 9,28 10,47 9,14 

0,5 - 1,0  30 15,88 21,86 23,68 19,28 18,03 

1,0 - 2,0  20 37,69 37,99 36,84 35,41 34,24 

2,0 - 3,0  5 29,73 21,75 18,01 22,06 24,32 

> 3  ≤ 1 8,78 9,41 6,73 6,60 8,71 
 

 
Graf.č. 24:  Zrnitostní složení kompostů, srovnání s optimální zrnitostí podle Payne et al. (1997).  
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Graf.č. 25,26:  Závislost mezi střední velikostí zrna d050 (mm) a PDI, hodnoty střední velikosti 
zrna 
 

Z grafu je zřejmé, že pravděpodobně existuje závislost mezi střední velikostí zrna (d050) a 
mechanickou odolností (PDI).  Výpočet d050 byl proveden podle ČSN EN15149-2 
„Stanovení rozdělení podle velikosti částic – část2: Metoda třídění s vibračním sítem 
s otvory velikosti 3.15 mm“. Hodnota koeficientu korelace (r=0.80) ale nesplňuje 
podmínku kritické hodnoty koeficientu korelace, která je pro hladinu významnosti 0,01 
(r=0,83) a pro hladinu významnosti 0,005 (r=0,869). Z grafu č. 25, je zřejmé, že se hodnota 
PDI zvyšuje se střední hodnotou částic, při střední velikosti zrna větší než 1.8 mm se 
dosahuje PDI vyšší než 97%.  Tento výsledek je v rozporu s výsledkem [81], který za 
optimální považuje, aby při peletizaci biomasy bylo více než 75 % zrn menší než 1 mm. 
Tyto výsledky budou pravděpodobně specifické pro komposty, které mají obecně vyšší 
lepivost „což může být způsobeno i přítomností jílových minerálů“, které tvoří popeloviny 
ve vzorcích kompostů.  
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Tabulka č.19:  Energetické parametry použitých kompostů  (zdroj: laboratoře Geologického inženýrství HGF, VŠB-TU Ostrava) 

  Velká 
Polom 

Rýmařov 1 Rýmařov 2 Rýmařov 3 Třinec 
vyzrálý 

kompost + 
dřevní  
štěpka 

Třinec 
vyzrálý 
kompost  

Vratimov Kunčičky u 
Bašky 

Vlhkost % 72,25 60,53 57,33 41,57 28,88 42,65 77,31 63,05 
Popel % 44,13 56,82 64,15 65,14 40,45 61,63 46,2 56,6 
Spalné 
teplo 

kJ/kg sušiny 10 279 9044 6 283 6421 12833 7633 
 

10998 9189 
 

Výhřevno
st 

kJ/kg sušiny 9571 8407 5706 5863 12092 7047 10204 8437 

Výhřevno
st 

kJ/kg  v 
dodaném 
stavu 

994 1926 1116 2469 7936 3061 537 1667 

C wt.% 26,307 23,436 20,989 19,857 26,856 20,821 27,822 25,125 

H wt.% 3,435 3,094 2,802 2,711 3,596 2,844 3,856 3,649 
O wt.% 23,89 14,50 10,05 10,58 26,92 13,15 20,49 12,73 
N wt.% 2,234 2,146 2,012 1,708 2,181 1,551 1,629 1,899 
S wt.% <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
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Tabulka č. 20: Výsledky analýzy těžkých kovů (zdroj: laboratoře Geologického inženýrství HGF, VŠB-TU Ostrava) 

Ukazatel Velká 
Polom 

Rýmařov 
1 

Rýmařov 
2 

Rýmařov 
3 

Třinec 
vyzrálý 
kompost 
+ dřevní  
štěpka 

Třinec 
vyzrálý 
kompost 

Vratimov Kunčičky 
u Bašky 

Jednotka Nejistota 
stanovení 

Limit 
341/2008 
Sb. 

Hg  <1,70 <1,70 <1,70 <1,70 <1,70 <1,70 <1,70 <1,70 mg/kg 
suš. 

- 2 

As  2,90 6,05 7,80 7,00 3,20 4,30 2,30 3,50 mg/kg 
suš. 

±20% 30 

Cd  0,600 0,750 0,800 1,00 0,600 0,800 0,400 0,600 mg/kg 
suš. 

±50% 4 

Cr  34,6 83,9 123 86,7 118 165 37,7 42,3 mg/kg 
suš. 

±30% 300 

Cu  67,0 85,7 115 130 39,1 50,6 26,4 40,6 mg/kg 
suš. 

±30% 500 

Ni  17,3 28,4 30,4 37,2 11,5 18,9 11,7 16,2 mg/kg 
suš. 

±30% 120 

Pb  26,8 53,0 67,2 79,4 42,3 60,7 29,9 41,5 mg/kg 
suš. 

±25% 400 

Zn   399 426 472 656 466 327 181 258 mg/kg 
suš. 

±15% 1500 
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Graf č.27: Kumulativní zrnitostní křivka – kompost Baška 
 
 

 

Graf č.28: Kumulativní zrnitostní křivka – kompost Velká Polom 
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Graf č. 29: Kumulativní zrnitostní křivka – kompost Rýmařov 2 
 
 

 

Graf č.30: Kumulativní zrnitostní křivka – kompost Třinec vyzrálý kompost + dřevní 
štěpka 
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Graf č. 31: Kumulativní zrnitostní křivka –Třinec  vyzrálý kompost 
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6.3 Aplikace do půdy 

Jako nejvhodnější aplikace se jeví přímé vpravení kompostu do půdy. Kvalitní kyprý 
kompost je přínosem pro zlepšení kvality půd.  

Další alternativní metodou je výroba pelet z kompostu. Výroba pelet je vhodná z toho 
důvodu, že pelety představují kompaktnější a homogennější variantu. Při využití jako 
organické hnojivo nebo pomocná půdní látka (látka bez účinného množství živin, která 
půdu biologicky, chemicky nebo fyzikálně ovlivňuje, zlepšuje její stav nebo zvyšuje 
účinnost hnojiv) podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech [21] nebo palivo představuje 
peletizace vhodnější variantu. Na peletování se spotřebuje vždy určitá energie. Pro využití 
kompostu jako hnojiva je nutno posoudit, vzdálenost aplikace. Na krátké vzdálenosti se 
peletizace kompostu nevyplatí a je vhodnější kompost aplikovat rovnou do půdy bez 
peletizace. Přímé vpravení kompostu do půdy bez peletizace je ideálním řešením, kdy 
kompost zůstává kyprý a tím zlepšuje kvalitu půdy. Peletováním kompost přijde o kyprost. 
Z důvodu možnosti komposty použít pro výrobu pelet, jako hnojivo nebo palivo, byly 
peletovány čisté komposty z kompostáren v Moravskoslezském kraji a byly zkoumány 
jejich vlastnosti. Viz. Kapitola 6.4.  
Byly provedeny studie zabývající se peletizací materiálů pro zlepšení kvality půd, jako 
jsou kaly z čistíren odpadních vod [82], hnůj a organické odpady ze zemědělství [83].  
Přidání kompostů do půd dojde ke zvýšení celkového obsahu uhlíku v půdě, ke zlepšení 
struktury půdy, k zvýšení retenční kapacity půdy [84]. Při peletizaci kompostů lze využít i 
jiných látek zlepšujících hnojivé účinky kompostů (zvyšujících obsah N, P, K a další prvky 
vhodné pro výživu rostlin).  
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7. Peletizace pyrolýzního uhlíku 
Pyrolýza je jednou z možností jak upravit surovinu pro energetické využití. Při pyrolýzním 
ději dochází k rozkladu látek za nepřístupu vzduchu (vakuová pyrolýza) nebo při použití 
inertní atmosféry [85]. Za nepřístupu vzduchu nedochází k oxidaci.  Energeticky lze takto 
využít mnohé materiály, které by při spalování tvořily toxické sloučeniny. 

V závislosti na charakteru suroviny a teplotě se mění výtěžnost jednotlivých produktů 
pyrolýzy: pyrolýzního plynu, pyrolýzní kapaliny a pyrolýzního uhlíku [86]. Pyrolýzu je 
možné vhodně energeticky využít pro různé odpady (např. plasty, pneumatiky, biomasa).   
Umožňuje oddělení kombinovaných materiálů (skládající se z více složek – kabely el. 
vedení apod.). Zajímavou možností využití pyrolýzy je recyklace vícesložkových 
materiálů, kdy je problematické vzájemné oddělení jednotlivých materiálů (kov zalitý 
v plastu, kabely, vícevrstvé obaly obsahující hliník – nápojové kartony apod.). Nejlépe 
uplatnitelným případem je oddělení kovu od plastu. Plast se za zvýšené teploty ztekutí 
nebo vypaří, zbývající pyrolýzní uhlík bude obsahovat daný kov. Tuto technologii vyvinula 
v České republice firma Arrow line, a.s., Ostrava. 

Pyrolýzní uhlík může obsahovat různé látky. Jeho kvalita je ovlivněna charakterem vstupní 
suroviny (např. množství popelovin). Obsah anorganických látek v pyrolyzním koksu 
může limitovat jeho další využití.  

Pyrolýzní koks lze využít po úpravě (aktivaci) jako aktivní uhlík [87,88,89,90,91] nebo 
palivo [89,90,92,93,94]. Lze jej v závislosti na chemickém složení použít i pro chemické 
procesy. V současné době dochází k ověření možnosti jeho využití pro zlepšení vlastností 
půd pro zvýšení obsahu C v půdě, zvýšení výměnné sorpční kapacity půd, zvýšení 
měrného povrchu i jako sorbentu [95,96,97,98,99].  

Pokud pyrolýzní uhlík nenajde využití jako sorbent (vysoký obsah popela, nebo nízká 
absorpční schopnost vyjádřená jodový číslem), lze jej využít jako palivo. Hodnoty 
spalného tepla pyrolyzního uhlíku jsou: dřevní pelety (500⁰C) – 30 225 J/g, hnědého uhlí 

(500⁰C) – 27 606 J/g a pneumatiky 29 718 J/g (500°C). Energetické využití pyrolýzního 
uhlíku je vhodné ve formě pelet. Pelety lze vyrábět buď z čistého pyrolýzního uhlíku nebo 
s pojivy.   

 

Pyrolýzní uhlík získaný při pyrolýze pelet z biomasy je velmi jemnozrnný 80 % částic je 
pod 2 mm, při pyrolýze hnědého uhlí jsou částice větší, 45 % částic je menší než 2 mm. Při 
manipulaci s jemnozrnným palivem se částice uvolňují do okolí, proto je vhodné je před 
manipulací upravit na kompaktní formu, např. peletováním.  

Na zrnitostní složení pyrolýzního uhlíku má vliv teplota, za které probíhá pyrolýza. Z grafu 
č. 32 vyplývá, že s rostoucí teplotou dochází k většímu rozpadu materiálu na menší částice. 
Pro peletování pyrolýzního uhlíku nebyl materiál drcen, z důvodu křehkosti a poměrně 
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nízké tvrdosti. K nadrcení na částice o vhodné velikosti dojde až při peletování 
v peletovači, kdy by drcení tohoto materiálu nemělo představovat neúnosně zvýšenou 
spotřebu energie.  

Pro ověření reálné možnosti peletovat pyrolýzní uhlík byl použit uhlík z pyrolýzy biomasy, 
pneumatik a uhlí z technologických zkoušek na jednotce Pyromatic.   I když pyrolyzní 
zkoušky proběhly ve velmi detailním režimu (pyrolýza po nárůstu teploty o 50 oC), nebyly 
pro zkoušky peletování zachovány všechny vzorky pyrolyzního uhlíku. Pro tyto testy byl 
k dispozici pouze uhlík z jednotlivých vstupů: pelety z biomasy, hnědé uhlí 
z Chomutovské,a s. a drcené pneumatiky. Ze zrnitostních křivek pyrolyzního uhlíku 
získaného při pyrolýze v různých teplotních režimech je zřejmé, že se mění 
granulometrické složení s teplotou pyrolýzy, u chemického složení a energetických 
parametrů jsou změny, které by mohly ovlivnit průběh peletizace minimální (viz tabulky 
č.21,22,23). 

  

Testy byly zaměřeny následujícím způsobem: 

• Vliv vlhkosti  peletované suroviny na PDI pelet 

• Reprodukovatelnost metody pro určení PDI  - opakované stanovení PDI vždy na 
nově připravených peletách za dodržení standardních podmínek?  

• Ověření možnosti zlepšení kvality pelet při opakovaném peletování. Počet 
opakování 1 x – 3 x. 
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7.1 Pelety z pyrolyzního uhlíku 
 

Pyrolýzní uhlík byl získán v rámci řešení projektu Výzkum a vývoj modulové pyrolýzní  
jednotky pro zpracování vybrané složky odpadu a bioodpadu“ 2A-3TP1/052, kdy se 
ověřovala pyrolýzní jednotka Pyromatic. Pyromatic je technologická jednotka, kterou 
vyvinulo družstvo Envicrack a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 
Pyrolyzní uhlík byl získán z poloprovozních zkoušek, které zahrnovaly tři druhy vstupních 
materiálů: dřevěné pelety, drť z pneumatik a hnědé uhlí. Tyto materiály byly pyrolyzovány 
za 4 teplot:  500°C, 550°C, 600°C a 650 °C.  Pyrolyzních zkoušek jsem se osobně 
zúčastnil.   

 

7.1.1 Pyrolýza a vlastnosti pyrolyzního uhlíku 
 

Dřevní pelety 
 
Pro technologickou pyrolýzní zkoušku byly dodány pelety ze směsi pilin a kůry. Byly 
zakoupeny u firmy KOTLEKAMNA.CZ , s.r.o.. Jednalo se o pelety o průměru 6 mm. 
Energetické parametry vstupních pelet i pyrolyzního uhlíku byly stanoveny v laboratořích 
Institutu geologického inženýrství (HGF, VŠB – TU Ostrava) a jsou uvedeny v tabulce 
č.21  Pro stanovení byla použita metodika uvedená v kapitole č. 2.1. 
 
Tabulka č.21: Energetické parametry dřevních pelet a pyrolyzního uhlíku [100] 
Vzorek/ 
teplota 
procesu 

(oC) 

C H N S O Spalné 
teplo 

Vlhkost Fixní 
uhlík 

Prchavá 
hořlavina 

Popel 

[%] [%] [%] [%] [%] [J/g] [ %] [% ] [ %] [% ] 

Vstup 47,67 6,86 0,13 <0,01 43,98 18617 7,86 13,94 84,7 1,21 

1 - 500 86,23 2,64 0,22 <0,01 5,54 30225 3,46 75,7 18,71 5,59 
2 - 550 88,30 2,26 0,18 <0,01 3,99 31832 3,34 78,18 16,61 5,21 
3 - 600 88,69 1,67 0,18 <0,01 4,09 28819 4,19 74,19 13,49 12,32 
4 - 650 89,45 1,48 0,18 <0,01 4,13 32486 4,17 80,30 12,59 7,11 

 
Zrnitostní složení  

Největší hodnoty velikosti částic pyrolýzního uhlíku z biomasy závisí na velikosti 
použitých vstupních pelet. Se vzrůstající teplotou dochází k nárůstu množství menších 
částic. Při 500 °C je 53 % částic větších než 2,5 mm. Při 650 °C je 18 % částic větších než 
2,5 mm. Jedná se o velice křehký materiál, který je drolivý, proto by jeho přímé peletování 
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bez úpravy nemělo představovat zvýšené energetické náklady na peletování. Je vždy 
ovšem vhodnější, aby částice byly co nejjemnější, z důvodu vyšší kvality pelet [40].  

 
Graf č. 32: Vliv teploty na zrnitostní složení vstupního materiálu (dřevní pelety) [100] 
 
 

Pneumatiky 
 
Drť pneumatik osobních aut, byla při přípravě vstupního materiálu k pyrolýze zbavena 
kovových kordů. Kordy se v drti vyskytovaly pouze v minimálním množství. Vstupní 
charakteristika suroviny a pyrolyzního uhlíku je uvedena v tabulce č. 22. 
 
Tabulka č.22: Energetické parametry pneumatik a pyrolyzního uhlíku [100] 
Vzorek/ 
teplota 
procesu 

(oC) 

C H N S O Spalné 
teplo 

Vlhkost Fixní 
uhlík 

Prchavá 
hořlavin

a 

Popel 

[%] [%] [%] [%] [%] [J/g] [ %] [% ] [ %] [% ] 

Vstup 85,40 7,57 0,48 0,44 0,01 38034 0,98 23,03 70,86 6,11 

1 - 500 85,13 0,53 0,18 2,44  29718 1,71 81,38 7,95 10,67 

2 - 550 85,84 0,54 0,24 2,49  30420 1,38 81,83 7,96 10,21 

3 - 600 86,31 0,58 0,27 2,63  30319 1,22 81,22 8,24 10,54 

4 - 650 87,88 0,57 0,21 2,19 0,03 30906 0,97 81,8 9,11 9,09 

 

 
Zrnitostní složení 
 
Zrnitost vstupní suroviny – drcených pneumatik je menší než v případě pelet, proto  
obsahuje pyrolyzní uhlík větší podíl menších částic. Pyrolýzní uhlík vznikající při teplotě 
500 ° C obsahuje 72,9 % částic v zrnitostní třídě 0,25 – 1,6 mm. Při 650 ° C obsahuje 81,1 
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% částic v zrnitostní třídě 0,25 – 1,6 mm.  V tomto případě se neprojevil vliv teploty na 
zrnitostní složení částic, nárůst podílu jemnozrnné složky se vzrůstající teplotou.  
 

 
Graf č. 33: Vliv teploty na zrnitostní složení vstupního materiálu (pneumatiky) [100] 
 
 

Hnědé uhlí 
 
Uhlí pocházelo z Chomutovské pánve bylo zakoupeno od firmy RIDERA BOHEMIA, a.s. 
Z výsledků uvedených v tabulce č.23 je zřejmé, že uhlí mělo vysokou kvalitu, která byla 
dána nízkým obsahem popelovin (< 6%) a nízkým obsahem síry (< 0.1%).  Energetické 
parametry uhlí i pyrolyzního uhlíku získaného při různých teplotách pyrolýzy jsou 
uvedeny v tabulce č. 23. 
 
Tabulka č.23: Energetické parametry hnědého uhlí a pyrolyzního uhlíku [99] 

Vzorek/ 
teplota 

oC 

C H N S O Spalné 
teplo 

Vlhkost Fixní 
uhlík 

Prch.  
hoř. 

Popel 

[%] [%] [%] [%] [%] [J/g] [ %] [% ] [ %] [% ] 

Vstup 63,71 5,44 1,01 0,06 24,9
2 

23826 13,56 41,79 52,51 5,70 

1 - 500 72,48 2,44 1,17 0,24 8,71 27043 4,25 71,71 13,94 16,03 

2 - 550 72,35 1,92 1,07 0,95 7,30 26998 4,28 66,52 16,43 17,19 

3 - 600 74,10 1,73 1,04 0,33 6,28 27028 4,29 63,53 19,28 17,05 

4 - 650 77,59 1,48 0,89 0,38 5,93 27606 5,67 60,84 23,13 14,35 

 
Zrnitostní složení 
Většina částic pyrolýzního uhlíku z hnědého uhlí vyprodukovaného při teplotě 500 °C patří 
do zrnitostní třídy > 2,0 mm, a to 63 %.  Při teplotě 650 °C se v této zrnitostní třídě 
vyskytuje 65 % částic. Zrnitostní složení pyrolýzního uhlíku z hnědého uhlí není teplotou 
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výrazně ovlivňováno. Zvýšené množství částic větších než 2 mm představuje problém při 
následné peletizaci.  
 
 
 

 

Graf č. 34: Vliv teploty na zrnitostní složení vstupního materiálu (hnědé uhlí) [99] 
 

V grafu č. 34 je znázorněno rozdělení částic podle optimálního rozložení částic pro 
peletizaci biomasy, kterou definoval Payne et al. (1997).  Pelety vznikající při pyrolýze 
pneumatik mají rozdlení částic, které z hlediska peletizace vyhovuje podmínkám, které 
definoval Pyne et al. (1997).  Podobné rozložení velikosti částic má i biomasa 
pyrolyzovaná při teplotě nad 600 oC.  U ostatních vzorků pyrolytického uhlíku je 
hrubozrnný podíl výrazně vyšší, což může ovlivnit mechanické vlastnosti pelet.   

Vzhledem k tomu, že pro peletizaci byla použita směs pyrolyzech produktů z jednotlivých 
matric, byl pro charakterizaci velikosti částic vytvořen graf č.35 .  
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Graf.č. 35:  Distribuce částic podle optimálního rozdělení [81], HU – hnědé uhlí, B – 
pelety z biomasy, P- pneumatiky.  

 

Střední hodnoty velikosti částic (d050) v závislosti na teplotě pyrolýzy jsou uvedeny 
v grafu č. 37. Významné snížení střední hodnoty velikosti částic se projevilo pouze u pelet 
z biomasy při teplotě 600 a 650 oC. V ostatních případech nebyla prokázána závislost mezi 
velikostí částic a teplotou. Je to pravděpodobně způsobeno vznikem různých 
morfologických forem pyrolytického uhlíku.  

 
Graf č.36:  Zrnitostní distribuce částic – vyjádřená jako průměr ze všech teplotních režimů.  
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Graf č. 37: Závislost mezi střední velikostí zrna  (d050)  a teplotou pyrolýzy 

 

7.1.2 Mechanické vlastnosti pelet 
 

Peletizace pyrolýzního koksu z biomasy 

Pro ověření peletovatelnosti pyrolýzního koksu byl jako proměnlivý parametr zvolena 
vlhkost pyrolyzního uhlíku. Peletovány byly vzorky pyrolyzního koksu získané z pyrolýzy 
pelet biomasy v rozsahu vlhkosti: 8 – 15 (% obj.). Vlhkost pyrolyzního koksu byla měněna 
v intervalu 1%. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.24 a v grafu č.38.   

Tabulka č.24: Vliv vlhkosti pyrolýzního uhlíku z biomasy na mechanickou odolnost pelet 
(PDI).  

Použitý 
materiál 

Vlhkost   

[obj. % ] 

PDI (60 s)  

[%] 

Biomasa 8 Špatná kvalita, neměřeno 

Biomasa 9 24,4 

Biomasa 10 29,7 

Biomasa 11 68,8 

Biomasa 12 39,6 

Biomasa 13 13,2 

Biomasa 14 22,6 

Biomasa 15 19,1 
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Graf č. 38:  Mechanická odolnost pelet pyrolyzního uhlíku z biomasy vyrobených při různé 
vlhkosti.  

U pyrolyzního uhlíku z biomasy se jako nejoptimálnější vlhkost se jeví 11% (obj.), kdy 
byla dosažena hodnota PDI 68,8 %. Nízká hodnota PDI je způsobena jedním speletováním 
materiálu na matrici. Pro vícenásobné peletování, je míra densifikace větší a lze proto 
předpokládat, že pelety budou mít větší mechanickou odolnost vícenásobné peletování, je 
míra densifikace větší a pelety budou mít větší mechanickou odolnost (u 12 % vlhkosti se 
jedná o nárůst PDI o 19 %). Pro provozní využití je nutno matrici peletovacího lisu 
přizpůsobit podle daného materiálu tak, aby došlo k peletizaci materiálu během jednoho 
peletovacího cyklu, a tím došlo ke snížení energetických nákladů na peletizaci.  

Všeobecná charakteristika pelet vyrobených pyrolýzou biomasy je nižší mechanická 
odolnost těchto pelet. Pro energetické využití lze doporučit peletovat pyrolýzní koks 
z biomasy s pojivem, pro zvýšení mechanické odolnosti, a tím zmenšení tvorby 
prachových částic a úlomků, které by mohly vést k neoptimálnímu průběhu hoření nebo 
explozi.  

Výroba pelet z čistého pyrolýzního uhlíku je vhodná v místě spotřeby, kdy nedojde 
k tvorbě úlomků a prachových částic. S mechanickou odolností přímo souvisí i tvrdost 
pelet, která je vyjádřená hmotnostním zatížením s výslednou hodnotou okolo 1kg, což 
vyjadřuje velkou křehkost těchto pelet.  

 

Peletizace pyrolýzního uhlíku z pneumatik 

Pyrolýzní uhlík z pneumatik je nejlépe peletovatelný. I přesto dosahovala hodnota PDI 
pouze 78,7 %. Tvrdost pelet byla opět nízká, vyjádřená hmotnostním zatížením 
s výslednou hodnotou okolo 1 kg. 
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Graf.č. 39, 40: Vliv počtu opakování na mechanickou odolnost pelet (PDI), vlevo 
pyrolyzní uhlík z pneumatik, vpravo pyrolyzní uhlík z uhlí.   

 

Z grafu č.40 je zřejmé, že trojnásobný počet opakování přinesl zvýšení PDI o cca 5 % ve 
srovnání s jednorázovým peletováním (vyjádřeno jako průměrná hodnota), ale rozptyl 
hodnot PDI pro trojnásobné opakování byl v intervalu  61 – 70 %.  

Peletizace pyrolýzního uhlíku z uhlí 

Při peletizaci pyrolýzního koksu z uhlí je problematické zrnitostní složení pyrolýzního 
koksu. Pyrolýzní koks z uhlí obsahoval slepené kusy pyrolyzovaného uhlíku. Při výrobě ve 
větším měřítku je nutno tento uhlík nadrtit a homogenizovat pro přípravu pelet. Kusy 
uhlíku z pyrolýzy představují snížení kvality pelet, zvýšení energetických nákladů na 
peletování a snížení životnosti válců a matrice.  Mechanická odolnost vyjádřená jako Pellet 
Durability Index dosahovala hodnot 70 %, což představuje méně kvalitní pelety s vysokou 
mírou odrolu. Tomu odpovídá i tvrdost pelet, vyjádřená hmotnostním zatížením 
s výslednou hodnotou okolo 1kg.  

 

 

Graf č.41: Průměrné hodnoty PDI pro pyrolyzní uhlík z různých matric. 
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Průměrné hodnoty PDI pro pyrolyzní uhlík z různých matric je uveden v grafu č.41 
Nejvyšší hodnotu PDI vykazuje pyrolyzní uhlík z pyrolýzy pneumatik, nižší hodnotu 
vykazuje uhlík z pyrolýzy uhlí a nejnižší hodnotu PDI (pro vlhkost v rozmezí 9 – 15 %) 
vykazuje pyrolyzní uhlí z pyrolýzy biomasy. 

V rámci sledovaných parametrů byl v pyrolyzním uhlíku sledován ještě také wettability 
index (WI), který je společně s průměrným obsahem popelovin v pyrolyzních produktech 
uveden v grafu č. 43 . WI nebyl pro pyrolyzní uhlík z biomasy stanoven, protože peleta 
byla rozpadavá. Pyrolyzní uhlík z pneumatik vykazoval vyšší hodnotu WI (cca o 10 %) 
než pyrolyzní uhlík z uhlí.  Hodnota indexu WI může být ovlivněna 2 parametry: porozitou 
částic pyrolyzního uhlíku a množstvím popelovin, které by měly mít hydrofilní charakter. 
Taraba et al. (2011) uvádí, že aktivní uhlí má na rozdíl od přirozeného uhlí hydrofobní 
charakter, u uhlí byl prokázán hydrofilní charakter, sorpční kapacita je ovlivněna 
mineralogickým složením popelovin [101]. V případě pyrolyzního uhlíku z pyrolýzu pneu 
se projevuje vyšší hydrofilní charakter – schopnost sorpce vody než u uhlíku z pyrolýzy 
uhlí.   

 

Graf č. 42: Vliv popelovin na wettability index5282 

Tento výsledek je podporován výsledky stanovení jodového čísla, která je v případě 
pyrolyzního koksu z pneumatik nejvyšší. 
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7.1.3 Jodové číslo 

 
Jodové číslo je definováno množstvím jodu adsorbovaného na 1 g aktivního uhlíku. Slouží 
pro vyjádření adsorpční kapacity uhlíku a aktivního uhlí. Podle Kima (2004) jodové číslo 
vyjadřuje aktuální absorpční schopnost sorbentů [102]. Pro porovnání sorpční kapacity je 
citlivějším parametrem než měrný povrch. Jodové číslo bylo stanoveno podle ASTM 
D4607 „Test method for the determination of iodine number of activated carbon“ 
subdodávkou ve firmě Resorbent, s.r.o.   
 
Pro komerčně dodávané prachové aktivní uhlí se požaduje, aby jodové číslo bylo 
minimálně 1000 mg/g, obsah popela do 2% a velikost částic je 95 %  <0.075 mm. 
 
Při pyrolýze zbytků bavlny se prokázalo, že prodloužení doby pyrolýzy z 30 na 60 minut 
při teplotě 600 oC pokleslo jodové číslo z hodnoty 300 na 200 mg/g.   Při teplotě 700 až 
800 oC nebyl pozorován vliv teploty na hodnotu jodového čísla, hodnota jodového čísla 
byla 200 mg/g [103].   
 
Pro zvýšení jodového čísla sorbentů se používá aktivace. Je známo, že teplota karbonizace 
a aktivace ovlivňuje vznik porézní struktury [102]. Uhlíkatý zbytek bavlny byl aktivován 
parou při teplotě 250 – 900 oC parou a běžných atmosférických podmínek.  Při aktivaci 
parou dochází ke vzniku poréznější struktury, která vykazuje vyšší sorpční kapacitu. Při 
aktivačním procesuj l nejlepší výsledek dosažen při teplotě 700 oC, kdy se hodnota 
jodového čísla zvýšila z hodnoty 200 na 429 mg/g. Jodové číslo se zvyšovalo s rostoucí 
teplotou pyrolýzy v rozmezí 600 – 700 oC, při teplotě nad 700 oC klesá. Pokles je 
vysvětlován termickým rozkladem při teplotě nad 700 oC. 
 
Je známo, že prodloužením doby pyrolýzy a při zvyšování teploty pyrolýzy vzrůstá 
množství popelovin. V komerčně prodávaném aktivním uhlí se obsah popelovin pohybuje 
okolo 2 %. Obsah popela v pyrolyzním uhlíku z biomasy může dosahovat až 30 %.  
Protože popel v pyrolyzním uhlíku nemá adsorpční vlastnosti je pro hodnocení 
adsorpčních vlastností zavedena korekce – Bin (biomass iodine number). BIN je vztaženo 
pouze na uhlík obsažený v materiálu [103].  Pro uhlíkaté zbytky bavlny bylo dosaženo BIN 
642 mg/g při teplotě 700 oC (jodové číslo 429 mg/g). Aktivní uhlík získaný pyrolýzou při 
700 oC je srovnatelný s komerčně dostupným aktivním uhlíkem vyrobeným z lignitu, který 
má jodové číslo 600 mg/g [104].  
 
BIN = jodové číslo/(1 - obsah popelovin) 
 
Pro chemickou aktivaci se používá ZnCl2, KOH a alkalické kovy. Tyto činidla odstraňují 
vodu, takže ovlivňují rozklad během pyrolýzy, zamezují tvorbě dehtů a zvyšují výnos 
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pyrolyzního uhlíku [105].  Nejčastěji se k aktivaci uhlíku komerčně používá KOH (od roku 
1980).  Collin G. J et al. (2006) popisuje aktivaci uhlíku následujícími rovnicemi:  
 
C + 2KOH → 2K + H2↑ + CO2↑  

C + 2KOH → 2K + H2O↑ + CO↑  

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O↑            [105] 

 
Při teplotě aktivace kovový draslík způsobuje interkalaci v uhlíkové matrici, což způsobuje 
rozšíření stávajících pórů a tvorby nových pórů. Může docházet také k sekundárním 
reakcím mezi vodou, KOH a uhlíkem, za vzniku uhličitanu draselného podle následující 
reakce:  
 
H2O + C + 2KOH → K2CO3 + 2H2 

 

Je známo, že uhličitan draselný pomáhá vytvářet struktury s velmi dobře vyvinutou 
pórovou strukturou [105].    

 
Jodové číslo – pyrolyzní koks z  pneumatik  
 
LI S.Q. et al. (2005) uvádí jodové číslo pyrolyzního koksu z pneumatik 161 mg/g, které lze 
aktivací parou zvýšit na hodnotu 352 mg/g. Jiní autoři podle (Li s.q. et al. 2005) uvádí 
jodové číslo po aktivaci pouze 283 mg/g. Z výsledků Li S.q. (2005) vyplývá, že 
pyrolyzním koksu z pneumatik jsou dominantní mesopóry (2 – 50 nm). Se vzrůstající 
teplotou pyrolýzy klesá jodové číslo.  Mikropory jsou nahrazeny vzrůstajícím podílem 
mesopórů.  
 
Jodové číslo – pyrolýzní koks z biomasy, pneumatik a hnědého uhlí 
 
Výsledky stanovení jodového čísla pro různé teploty pyrolýzy jsou uvedeny ve grafu č.43..  
Z výsledků je zřejmé, že při pyrolýze pelet dochází k velmi nízkému nárůstu hodnoty 
jodového čísla s teplotou. Při pyrolýze uhlí se neprojevila závislost mezi hodnotou 
jodového čísla a teplotou. Při pyrolýze pneumatik došlo při nárůstu teploty na 600 oC 
k výraznému  poklesu hodnoty jodového čísla o cca 1/3.  Hodnoty jsou v souladu 
s výsledky, které publikoval Li S.Q. et al. (2005).  
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Graf.č.43:  Jodové číslo pyrolyzního koksu při různých teplotách 

 
 
Pro pyrolyzní koks ze všech matric bylo vypočteno BIN [103], výsledky jsou uvedeny ve 
grafu č.44. Pyrolyzní koks má u všech 3 matric poměrně nízký obsah popelovin, takže 
v našem případě nedošlo k významnějšímu zvýšení sorpční kapacity.    
 
 

 
Graf č. 44: Závislost teploty na BIN 
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Jednoznačné doporučení pyrolyzního uhlíku pro sorpční účely zatím není možné, neboť 
hodnoty komerčně využívaného aktivního uhlí mají jodové číslo minimálně 1000 mg/g. 
V případě pyrolyzního uhlíku jsou v nejlepším případě hodnoty cca 4 x menší.   
 
Na základě uvedených informací lze získaný pyrolyzní uhlík doporučit k energetickému 
využití. Jen je potřebné najit technologický postup k vytvoření mechanicky odolného 
paliva.  
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Tabulka č.25: Vlastnosti pelet z pyrolýzního koksu 

Peletovaný materiál Počet opakování 
peletizace 

PDI 
[%] 
(30s) 

PDI 
[%] 
(60s) 

Tvrdost 
[zatížení v kg] 

Vlhkost peletované směsi 
[%] (obj.) 

WI [%] 

Pyrolýzní koks 
biomasa 

3 x/větší náběh matrice 57,7 58,8 nelze změřit 12,0 Nelze změřit 
– rozpad pelet 

Pyrolýzní koks z 
pneumatik 

2 x/větší náběh matrice 75,5 78,5 0,7 27,6 30,6 

Pyrolýzní koks z 
pneumatik 

2 x/větší náběh matrice 61,3 68,7 1,75 28,0 37,6 

Pyrolýzní koks z 
pneumatik 

2 x/větší náběh matrice 70,0 68,0 1,1 28,4 27,4 

Pyrolýzní koks uhlí 2 x/menší náběh 
matrice 

65,4 57,3 0,8 28,0 15,9 

Pyrolýzní koks uhlí 3 x/menší náběh 
matrice 

70,2 70,1 1,2 30,0 19,3 

Pyrolýzní koks uhlí 3 x/ menší náběh 
matrice 

64,7
2 

60,9 1,3 30,6 20,8 

Pyrolýzní koks uhlí 1 x/menší náběh 
matrice 

60,3 56,3 0,75 31,0 20,1 

Pyrolýzní koks uhlí 1 x/menší náběh 
matrice 

63,3 59,6 0,75 30,0 25,0 
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7.1.4 Návrh dalších postupů pro optimalizaci výroby pelet 
z pyrolyzního uhlíku 

 

Pro využití pyrolýzního uhlíku ve formě pelet je vhodné při peletizaci použít pojiva. Pro 
energetické využití lze doporučit látky podporující hoření, jako jsou např. piliny, papír 
apod. Kvalitní pelety vznikají i při přidání oleje k pyrolýznímu uhlíku. Tento postup ovšem 
nebyl z časových důvodů zcela odzkoušen. Další potenciální možnou kombinací je použití 
směsi kompostu s pyrolýzním uhlíkem, kdy kompost bude fungovat jako pojivo.   

Při peletování čistého pyrolýzního uhlíku je důležité, aby se matrice peletovače 
nepřehřívala. Při přehřátí matrice dojde k „zapečení“ směsi do matrice a je nutno matrici 
vyčistit. Proto je důležité, aby byla matrice dostatečně chlazená. Tento problém lze vyřešit 
peletizací pyrolýzního uhlíku ve směsi s jinými materiály, kdy přidané materiály mohou 
potlačit „spékání“ směsi.  

U výroby pelet z pyrolýzního uhlíku lze vycházet z postupů pro peletizaci pelet z uhlí. 
Tento matriál je podobný svými vlastnostmi.    
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8. Peletizace energetických druhů travin 
 
Trvalé travní porosty představují v ČR plochu 985 859 ha, což představuje 23,3 % 
zemědělské půdy (k 31.12.2010) [108]. Travní fytomasu lze využít jako krmivo 
(silážování), pro výrobu pevných biopaliv (peletování, briketování) nebo k produkci 
kompostu. Travní fytomasa představuje potenciální zdroj energie, který se začíná pomalu 
využívat [109]. Travní fytomasa může pocházet z přirozených travních porostů nebo může 
být záměrně pěstována v podobě energetických travin. Energetickými travinami nelze 
nahrazovat přírodní travní ekosystémy, mohlo by dojít k snížení biodiverzity. Pro využití 
luk s vysokou biodiverzitou, je vhodné pro její zachování, využití těchto luk v původní 
podobě [110]. Energetické traviny představují potenciální možnost pro využití 
neobdělávané zemědělské půdy. Svým kořenovým systémem mohou vhodně zabraňovat 
erozi. Proto je lze využít pro produkci energie, v kombinaci s protierozní funkcí [111]. 
Problematickým parametrem je vlhkost, která hlavně v deštivých obdobích může 
ovlivňovat zpracování travní biomasy pro energetické účely. Při podzimní sklizni dochází 
k poklesu vlhkosti na přijatelnou hodnotu, kdy lze sklizená biomasa zpracovat skoro bez 
dosoušení .  
 
Pro studium vlastností pelet byly použity vzorky travin pěstované ve výzkumné stanici 
travinářské OSEVA PRO, s.r.o. (pobočka Zubří).  Traviny byly pěstovány samostatně na 
jednotlivých osevních plochách. Pro peletování byla použita hnojená varianta travin.  
Jednalo se o psineček velký (Agrostis gigantea Roth.), lesknice rákosovitá – Chrastava 
(Phalaroides arundinacea L.), kostřava rákosovitá – Kora (Festuca arundinacea Schreb.), 
ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius L.), sveřep horský – Tacit (Bromus marginatus 

Nees ex Steud.) hybridy jílkovitého charakteru (Festulolium):  hybrid Lofa (Lolium 

multiflorum Lam. x Festuca arundinacea Schreb.), hybrid Perun (Lolium multiflorum Lam. 
x Festuca pratensis Huds. ), hybrid Bečva (Lolium multiflorum Lam. x Festuca 

arundinacea Schreb).   
 
Přímé spalování energetických travin pro lokální topeniště není zatím příliš provozováno. 
V roce 2011 byly publikovány výsledky ze spalování trav na základě společného výzkumu 
tří pracovišť: Vermont Sustainable Jobs Fund, University of Vermont Extension Service, 
and Biomass Energy Resource Center. V rámci výzkumu bylo sledování spalování čisté 
trávy a  dřevo  s přídavkem trávy (25,12 a 6 hm.%). V listopadu 2011 Pellet Fuels Institute 
Arlington,  zahájil používání PFI standardů pro lokální topeniště a pro komerčně využívaná 
paliva. V současné době je zahájena certifikace navrženého standardu prostřednictvím US 
EPA.  Návrh standardu je uveden v tabulce č.27 [112]. 
 
Z výzkumů Vermont Grass Energy Partnership vyplývá, že samotná vlákna trávy nevytváří 
snadno systém pevných vazeb pomocí můstků, tak jak je to typické pro dřevo. Tato 
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vlastnost je pravděpodobně ovlivněna nižším obsahem ligninu v travách. Klíčovým 
faktorem pro využití travních pelet je hustota. Pelety s nižší hustotou hoří méně efektivně a 
dodávají méně tepla. Jsou málo odolné a produkují velké procento jemnozrnných částic při 
manipulaci, transportu ale i hoření.  
 
Tabulka č. 26: Standard PFI pro využití densifikované biomasy  

 PFI Premium PFI Standard PFI ostatní 
Měrná hmotnost 
(kg/m3) 

640 -740 608 - 740 608 - 740 

Průměr (mm) 5.84 – 7.25 5.84 – 7.25 5.84 – 7.25 
PDI > 96.5 > 95 > 95 
Jemnozrnný podíl ≤ 0.5 ≤ 1.0 ≤ 1.0 
Popeloviny ≤ 1.0 ≤ 2.0 ≤ 6.0 
Vlhkost ≤ 8.0 ≤ 10.0 ≤ 10.0 
Chloridy ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300 
Výhřevnost není definováno, pouze doporučeno 
Teplota tavení 
popelovin 

není definováno, pouze doporučeno 

 
Pro využití travních pelet je klíčovým faktorem obsah popelovin, který pro lokální 
topeniště nesmí přesáhnout 2 %.  V grafu č. 48 je uveden obsah popelovin v travách během 
vegetačního období včetně průměrné hodnoty.  Nejnižší hodnotu obsahu popelovin 
obsahuje sveřep horský TACIT. Nutnost splnit podmínku nízkého obsahu popelovin, která 
je vyžadována, aby se zabránilo struskování biomasy, lze zajistit přípravou směsného 
paliva s využitím dřevní hmoty, která obsahuje ≤ 0,3 % popelovin.  Při přídavku 12 % trav 
k dřevní biomase nedocházelo k tvorbě usazenin a inkrustů, při přídavku 25 % trav se 
tvořily částečně. Pro dosažení požadovaného limitu 2 % popelovin v biomase by se 
v případě testovaných trav z Osevy Pro Zubří mohlo přidávat 25 % trav k 75 % dřevní 
biomasy (přepočteno na sušinu).  
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Graf č. 45: Změna obsahu popelovin u jednotlivých druhů travin 

Energeticky významné chemické parametry 
 
Peletováním bylinné fytomasy se zabývala řada autorů. Nejčastěji se peletovala sláma a 
jiná rezidua vznikající při zemědělské produkci nebo záměrně pěstované energetické 
rostliny [113 - 117]. Z hlediska energetického využití travní biomasy jsou problémové 
zvýšené obsahy dusíku [118], chlóru, alkalických prvků a fosforu. Obsah dusíku se u trav 
se pohybuje okolo 1,4 % w.t. [38]. Chlór v biomase ovlivňuje vznik HCl nebo KCl, které 
způsobují korozi spalovacích zařízení [42, 119]. Obsahy chloru v sušině slámy se pohybuje 
v rozmezí od 1150 do 4900 mg/kg [42], v travinách je vyšší až 0,8 % [38]. Alkálie (Na a 
K) způsobují tavení popelovin a jejich zestruskovatění [120].  Obsah draslíku v sušině trav 
je uváděn 15 g/kg, obsah sodíku se pohybuje okolo 1g/kg [38]. U chrastice rákosovité se 
obsah draslíku v sušině pohybuje okolo 12 g/kg, minimální a maximální obsahy se 
pohybují v rozmezí 3,11 – 22 g/kg [121]. Energeticky významné parametry pro peletované 
traviny byly stanoveny v laboratořích VŠB-TU Ostrava (tabulka č. 1).     
 

Příprava materiálu 
 
Všechny vzorky travin byly pro peletování sklizeny v měsíci září. Traviny byly vysušeny 
v laboratorní sušárně při teplotě 40 °C. Po vysušení byly nadrceny v kladivovém drtiči 
Green Energy 9FQ 50, Pest Control Corporation Vlčnov, Česká republika (výkon motoru 
11kW, výkon drtiče 800-1200 kg/hod). Z hlediska mechanických vlastností je významné 
zrnitostní složení částic. Ze zrnitostní analýzy podrcených trav vyplývá, že nejvyšší 
zastoupení částic bylo v zrnitostní třídě: 0,25 – 0,5 mm  (29,9 %), 1,0 – 2,0 mm (24,8 %), 
0,5 – 1,0 mm (22,0 %), < 0,25 mm (20,6 %), 2,0 – 3,15 mm (2,6 %).  Pelety byly 
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připravovány z biomasy o vlhkosti 16 %. Tato vlhkost umožnila dostatečné spojení 
materiálu. Stelte at al. (2011) doporučuje za optimální vlhkost mezi 5 – 15 %. Při vlhkost 
nad 20 % vznikají pelety s nedostatečnou kvalitou, což je ovlivněno substitucí vodíkových 
vazeb mezi polymery, vazbami s vodou [115]. Pro peletování byl použit peletovač Green 
Energy JGE 120, Pest Control Corporation, Vlčnov, Česká republika. Výkon 4kW, 
vydatnost cca 75 kg/hod.  
 
Tabulka č. 27: Vlastnosti použité biomasy stanovené v sušině  
Druh 
traviny/ 
parametr 

Psineček 
velký 

Lesknice 
rákosovit
á  
Chrastav
a 

Kostřava 
rákosovit
á Kora 

Ovsík 
vyvýšený 

Sveřep 
horský   
Tacit 

Hybrid 
Lofa 

Hybrid 
Perun 

Hybrid 
Bečva 

Hnědé 
uhlí 
(Bílina) 
[16] 

Voda celková 
(vzorek v 
dodaném 
stavu) [%] 

54,46 50,22 54,84 49,87 32,31 48,52 53,39 47,78 30,20 

Popel  [%] 8,00 9,24 9,07 7,02 5,01 6,93 7,98 7,79 9,8 
Hořlavina  
[%]                            

92,00 90,76 90,93 92,98 94,99 93,07 92,02 92,21 - 

Spalné teplo 
[kJ/kg] 

16925 16924 18258 17435 19362 17104 16912 16809 30,2 

Výhřevnost 
[kJ/kg] 

15607 15632 16956 16139 18068 15794 15651 15489 17,6 

Výhřevnost 
[kJ/kg] 1 

5855 6627 6396 6944 11487 7015 6067 6989 - 

Vodík [%] 6,4 6,27 6,32 6,29 6,28 6,36 6,12 6,41 5,6 
Uhlík [%] 43,9 41,65 41,56 44,3 44,45 44,48 42,72 42,83 65,6 
Dusík [%] 1,15 1,24 1,75 1 0,701 1,01 0,89 0,65 - 
Kyslík [%] 40,55 41,60 41,30 41,39 43,56 41,22 42,29 42,32 - 
Síra [%] <0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,77 
Sodík2[mg/kg
] 

20,3 13,1 24,6 5,9 14,2 25,5 16,9 16,0 - 

Draslík2 
[g/kg] 

7,086 9,236 10,993 7,212 9,006 6,746 6,049 5,790 - 

Chlor2 [g/kg] 3,65 3,21 3,71 4,28 1,28 4,02 3,00 4,55 - 
Lignin 21,19 19,36 16,10 12,16 17,53 17,50 17,76 16,45 - 
Celulóza 50,17 42,12 49,55 54,15 53,40 48,60 55,55 56,51 - 
Hemicelulóza 26,87 25,47 33,81 31,24 21,71 20,42 26,39 25,17 - 
Vysvětlivky: 1 – vzorek v dodaném stavu, 2 – vodorozpustná forma. Analýza obsahu alkálií byla provedena 
podle metodiky ČSN P CEN/TS 15105 Solid biofuels – Method for determination of the water soluble 
content of chloride, sodium and potassium. 
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Mechanické vlastnosti pelet 
 
Z mechanických vlastností byla testována mechanická odolnost, odolnost vůči absorpci 
vody a tvrdost. 
 

Mechanická odolnost (durability) 
 
Mechanická odolnost, vyjádřená jako PDI, je jedním z nejvýznamnějších parametrů. Při 
manipulaci s peletami může docházet ke vzniku úlomků a tvorbě prachových částic, které 
mohou způsobovat neustálený průběh hoření. Vlivem vzniku prachových částic se zvyšuje 
riziko výbuchu [122]. 
Mechanická odolnost byla stanovena v testeru 100 Holmen NHP pomocí parametru 
odolnosti pelet (Pellet Durability Index - PDI). Při testování po dobu 60 sekund bylo 
rozpětí PDI mezi 89,1 až 97,8%.  Mezi pelety s největší odolností proti otěru, patřily pelety 
vyrobené z travních hybridů jílkovitého charakteru Lofa (Lolium multiflorum Lam. x 

Festuca arundinacea Schreb.), Bečva (Lolium multiflorum Lam. x Festuca arundinacea 

Schreb.) a kostřavy rákosovité (Festuca arundinacea Schreb.).  Průměrná hodnota PDI 
peletovaných druhů travin byla 93,8 %.  Nejmenší odolnost měla lesknice rákosovitá 
(Phalaris arundinacea L.), sveřep horský (Bromus cartharticus Vahl.) a psineček velký 
(Agrostis gigantea Roth.).   
 
Pro porovnání mechanických odolností pelet z travin, jsou uvedeny hodnoty pelet 
vyrobených z borovice lesní (Pinus sylvestris L.), hodnota mechanické odolnosti 96% 
[123]. Pelety ze směsi borovice lesní (Pinus sylvestris L.) a smrku ztepilého (Picea abies 
L.) vykazují hodnotu PDI  99,9% [124],  pšeničná sláma (Triticum L.) 98,3 % a kukuřice 
(Zea L.) 98,2% [122]. 
 
Závislost mezi jednotlivými parametry i mezi obsahem majoritních složek (lignin, 
celulóza, hemicelulóza) byla sledována pomocí korelační analýzy. Byla zjištěna statisticky 
významná závislost mezi obsahem ligninu a PDI (r=0.83), byla splněna podmínka kritické 
hodnoty koeficientu korelace (r=0.80) při hladině významnosti 0.005. Závislost, ale 
nepotvrzuje, že zvýšením obsahu ligninu dojde ke zvýšení hodnoty indexu PDI. Tato 
závislost je protichůdná s informacemi uváděnými v literatuře, kde je popsán pozitivní vliv 
ligninu na mechanickou odolnost pelet. Překvapivý je proto trend závislosti mezi obsahem 
celulózy a mechanickou odolností (PDI), kde r = 0.74 a hodnota kritického koeficientu 
korelace je r =0.76. Z uvedených výsledků vyplývá, že je možné, že při nižším obsahu 
ligninu v biomase nebyl prokázán vliv na mechanické vlastnosti (PDI). To je 
pravděpodobně i dalším důvodem proč Pellet Fuels Institute Arlington, USA doporučuje 
pro peletování travin vysoký přídavek dřevní biomasy (75%), aby byly splněny kvalitativní 
požadavky pro palivo používané v rezidenční zóně, kde se vyžaduje PDI > 95 %. Při 30 
s testu tuto podmínku splňují všechny peletované trávy, ale při 60 s testu již tuto podmínku 
splnil pouze hybrid Lofa, Bečva a kostřava rákosovitá.    
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Graf č. 46,47: Závislost mezi PDI a obsahem celulozy/ligninu  

 
Pro ověření vlivu celulozy/ligninu na mechanickou odolnost pelet je potřeba připravit 
pelety se širším intervalem koncentračního rozsahu ligninu.  
 
 
Tabulka č. 28: Hodnoty naměřených testovaných veličin (PDI, WI, Tvrdost) 
Druh travin PDI (30s) PDI (60s) WI (30s) Tvrdost Měrná hmotnost 
 [%] [max. zatížení v kg] [kg/m3] 
Lesknice rákosovitá 94,0 89,1 35,6 45 1146,4 
Sveřep horský 95,5 91,3 89,6 35 1033,5 
Psineček velký 95,6 90,7 47,4 35 1125,0 
Hybrid Perun 96,3 92,9 37,6 35 1092,2 
Ovsík vyvýšený 97,0 93,0 42,8 33 1126,4 
Hybrid Lofa 98,2 97,8 52,4 39 1173,8 
Hybrid Bečva 98,5 97,7 48,8 39 1022,9 
Kostřava rákosovitá 98,6 97,5 22,8 37 1074,4 
Průměr 96,7 93,8 48,7 37 1099,3 
 
 
Odolnost proti absorpci vody (watter resistance) 
 
Odolnost proti absorpci vody je důležitým parametrem z hlediska přepravy a skladování 
paliva, kdy vlivem vlhkosti může dojít k její absorpci a tím ke snížení výhřevnosti a 
mechanické odolnosti nebo k jejímu rozpadu. Nasákavost byla vyjádřena jako tzv. 
Wettability index (WI), který je vyjádřený jako procentuální vyjádření  poměru  hmotnosti 
pelety z rozdílu hmotnosti po ponoření a před ponořením ku hmotnosti před ponořením 
[125]. Výsledky testů jsou uvedeny v tabulce č.28. Pro porovnání byly stanoveny hodnoty 
wettability indexů u pelet vyrobených z kompostu WI = 30,2 % a u pelet od dvou výrobců 
vyrobených ze smrkového dřeva WI = 59,6 % a WI = 83,2 %. Nasákavost pelet byla 
měřena ponořením pelet do vody po dobu 30 sekund [15].  
 
Lignin hraje klíčovou roli v příjmu vlhkosti rostlinou. Polysachardiy (celulóza, 
hemicelulóza) jsou silně hydrofilní (schopné přijímat vodu), je lignin hydrofobní (odpuzuje 
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vodu) [126]. Pokud jsou podmínky peletování takové, že dojde k vytvoření povrchové 
vrstvy ligninu na peletě má peleta schopnost odpuzovat vodu. Lignin procesem peletizace 
(tlak a teplota 75–120 °C) plastifikuje a pojí surovinu ve formě pelety stejně tak jako 
lepidlo. Obsah ligninu v travách ze zářijové sklizně činí 15.5 –19 % hm., ve dřevní hmotě 
je obsah ligninu vyšší (25–35 % hm.), při peletizaci dochází ke tvorbě povrchové vrstvičky 
ligninu. Obsah ligninu závisí na délce vegetačního období,  při zářijové sklizni byl nejvyšší 
(graf č.50.).  
 
V grafech č. 49,50 je uvedena závislost mezi WI a koncentrací celulózy/ligninu v travách. 
Průběh závislosti mezi WI a obsahem celulózy (r=0,58), WI a obsahem ligninu (r=0,77) je 
uveden v grafech č.51,53. Pouze závislost mezi WI a obsahem ligninu je statisticky 
významná, je splněna podmínka kritické hodnoty koeficientu korelace (r=0.76) na hladině 
významnosti 0.01. Vzhledem k protichůdnému chování obou majoritních komponent byla 
ještě sledována závislost mezi poměrem celulózy/ligninu (C/L) a WI. Zde byla potvrzena 
statisticky významná závislost, hodnota koeficientu korelace (r = 0.81) splňuje podmínku 
kritické hodnoty koeficientu korelace na hladině významnosti 0.005.  
 
U pelet bez ochranné vrstvy docházelo ve vodném protředí po více než 30 sekundách k 
jejich rozpadání (sveřep horský (Bromus cartharticus Vahl.)). K vytvoření ligninové 
povrchové vrstvy nedošlo, i když sveřep horský v zářijové sklizni obsahoval 16.78 % 
ligninu (graf č.48), koncentrace ligninu ve vzorcích peletovaných trav nebyla nejnižší.   U 
ostatních vzorků došlo na povrhu pelet k částečnému vytvoření ligninové vrstvy. Je 
pravděpodobné, že tvorba ligninové vrstvy u jednotlivých druhů trav byla v tomto případě 
více ovlivněna podmínkami peletování než obsahem ligninu v matrici.  Stelte W. et al 
(2011) uvádí, že po 30 minutách provozu peletizačního lisu zůstává za normálních 
podmínek teplota matrice konstantní na 93 až 100 °C [128]. Při provozu peletovače nebyla 
měřena teplota, nelze proto vyloučit vliv technologických podmínek na tvorbu ligninové 
vrstvy.  

 
Graf č. 48: Změna obsahu ligninu u jednotlivých druhů travin 
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Graf č.49,50: Závislost mezi obsahem lignin/celulózy a WI 

 

 
Graf.č. 51,52: Závislost mezi poměrem celulóza/lignin a WI, obsah ligninu v travách – září 

2011. 
V případě pelet z biomasy by měly být metodika na stanovení WI upravena podle metody, 
která se používá pro hodnocení nasáklivosti dřeva. Nasáklivost (nasákavost) dřeva je 
schopnost dřeva v důsledku pórovité stavby nasávat vodu ve formě kapaliny [128]. 
Množství volné vody je závislé především na objemu pórů ve dřevě. Hranici mezi vodou 
vázanou a volnou se stanovuje na základě určení meze nasycení buněčných stěn (MNBS) 
nebo meze hygroskopicity (MH). Jde o stav, při kterém je buněčná stěna plně nasycená 
vodou a lumen přitom neobsahuje žádnou volnou vodu. Rozdíl mezi MNBS a MH spočívá 
v prostředí, kterému je dřevo vystaveno. U MNBS je to voda ve skupenství kapalném, u 
MH ve skupenství plynném. Při teplotě 15-20˚C mají obě veličiny přibližně stejnou 
hodnotu (kol. 30%), ale na rozdíl od MNBS je MH závislá na teplotě prostředí a s rostoucí 
teplotou klesá. Závislost MNBS (MH) na hustotě dřeva lze vyjádřit vztahem:  
 

            rov (2) 
ρk - konvenční hustota dřeva (g.cm-3), ρ0 - hustota absolutně suchého dřeva (g.cm-3) 
ρH2O - hustota vody (g.cm-3) 
 
Teoreticky lze maximální vlhkost dřeva vypočítat vzhledem k závislosti na hustotě dřeva 
ze vztahu:   

            rov (3) 
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Rovnici lze zjednodušit:            rov(4) 
Kde: wmax - maximální vlhkost dřeva (g.g-1), ρs - hustota dřevní substance (g.cm-3) 
 

 
Graf č.53: Závislost mezi WI a měrnou hmotností. 

 
V grafu č.53 je uveden trend závislosti mezi WI a měrnou hmotností (r=0.71), který ale 
nesplňuje podmínku kritické hodnoty koeficientu korelace (r=0.76) při hladině 
významnosti 0. Závislost mezi měrnou hmotností a sorpcí vody je v literatuře popsána.  
 
 
Tvrdost (hardness, compressive resistance) 
 
Kompresivní rezistence (tvrdost) je definována jako maximální zatížení pelety, kdy 
nedojde k jejímu prasknutí nebo rozdrcení [24].  Pro testování byl použit tester firmy 
KAHL ak14.  Tester se skládá ze dvou přítlačných ploch, mezi které se vloží testovaný 
vzorek. Síla zatížení je simulována pružinou, která je šroubováním z jedné strany 
stlačována, a tím je zvětšován tlak na vzorek, až do jeho prasknutí. Po prasknutí nebo 
zlomení vzorku je odečtena hodnota zatížení v kilogramech [24]. 
U testovaných vzorků byly naměřeny hodnoty kompresivní rezistence v rozmezí 9 kg (33 – 
45 kg), což odpovídá podobným materiálům. Průměrná hodnota kompresivní rezistence 
byla 37 kg.  Pro porovnání byla změřena tvrdost pelet vyrobených ze smrkového dřeva s 
kůrou (Picea abies L.) 21 kg a pelety vyrobené z kompostu 5 kg. 
 
 
Měrná hmotnost (density) 
 
Je-li těleso homogenní a existuje-li limita objemu tělesa, hovoříme o hustotě. V ostatních 
případech je zaveden pojem objemová hmotnost (jednotkou je kg.m-3). Hustota je jedna 
z nejvýznamnějších charakteristik dřeva protože významně ovlivňuje většinu fyzikálních a 
mechanických vlastností. Polena měkkého dřeva (volně ložená) mají měrnou hmotnost 355 
kg/m3 při vlhkosti 0%, dřevní štěpka (volně ložená) má měrnou hmotnost při 10 % vlhkosti 
170 kg/m3.  Dřevěné pelety mají měrnou objemovou hmotnost 1100 – 1400 kg/m3, pelety 
ze stébelnin 1000 – 1200 kg/m3.  
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Vzhledem k tomu, že ČSN EN 15150 – Tuhá biopaliva: Stanovení hustoty částic byla 
vydána až 1.5.2012, bylo stanovení měrné hmotnosti pelet provedeno pomocí 
pyknometrické metody (stanovení ve vodě).  
 
Většina pelet má vlivem densifikace větší měrnou hmotnost než voda. Nejvyšší měrnou 
hmotnost má hybrid LOFA a lesknice rákosovitá (> 1100 kg/m3). Čistá celulóza má 
měrnou hmotnost 1560 kg/m3, hemiceluloza má 1500 kg/m3. V grafu č. Je znázorněna 
závislost mezi měrnou hmotností a koncentrací ligninu/celulozy v travách.  Hodnota 
koeficientu korelace mezi koncentrací ligninu a měrnou hmotností je (r =0.61), a pro 
celulozu a měrnou hmotnost (r = 0.68). Obě závislosti vykazují určitý trend, ale nejsou 
statisticky významné, neboť není v žádném případě splněna podmínka kritické hodnoty 
koeficientu korelace (r=0.76).  
 

 
Graf č. 54,55: Závislost mezi obsahem ligninu/celulozy a měrnou hmotností 

 

 
 

Obr. č. 12: Pelety sveřep horský  
 

Obr. č. 13 : Pelety kostřava rákosovitá 
 

 
Z uvedených výsledků je zřejmé, že trávy jsou peletizovatelné a mohou být využity jako 
palivo nebo přídavná složka paliva. Studie Pellet Fuels Institute Arlington, USA prokázala, 
že jsou i energeticky využitelné a doporučuje na základě studia mechanických a 
chemických vlastností i na základě výsledků spalovacích zkoušek, aby přídavek trávy do 
paliva na bázi dřevní biomasy nebyl větší než 25%.  Největší výhřevnost má sveřep horský 
– Tacit, který má ve vysušeném stavu výhřevnost 18,068 MJ/kg.  Z pohledu mechanické 
odolnosti pelet vychází jako nejvhodnější kostřava rákosovitá a hybridy jílkovitého typu 
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Perun a Bečva. Pelety vyrobené z kostřavy rákosovité, měly i malou nasákavost (WI – 22,8 
%) a druhou nejvyšší výhřevnost (ve vysušeném stavu) 16,956 MJ/kg.   
 
Další možnou aplikací využití travních pelet je jejich využití jako hnojiva, kdy lze 
ovlivňovat přídavkem vhodných aditiv vyluhování živin z pelet.  
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Závěr 
 

S rostoucí spotřebou energií roste zájem o alternativní energie.  V ČR i ve světě existuje 
řada potenciálních zdrojů energie, které lze využít. Příkladem mohou být pyrolýzní uhlík, 
komposty, energetické traviny, některé odpady ze zemědělství a využitelné odpady. Pokud 
jejich využití neohrozí životní prostředí, je vhodné je využít a touto produkcí zvětšit míru 
soběstačnosti v produkci energie v ČR.  

V disertační práci byla odzkoušena peletizace biomasy: komposty a energetické druhy 
travin a odpadních produktů: pyrolýzního uhlíku, který může být využíván jako palivo.  
 
Cílem doktorské práce bylo odzkoušení peletizace kompostů, případně peletizace směsí 
s kompostem, kdy se testoval vliv poměru jednotlivých složek, zrnitosti a vlhkosti na 
mechanické vlastnosti pelet. Nejvyšší hodnota PDI (99,2 %) byla dosažena pro palivo 
vyrobené z 80 % kompostu (Bruzovice) a 20 % uhlí, při zvýšení obsahu uhlí na 30 % se 
hodnota PDI snížila na 97 %. Nejlepší výsledky byly dosaženy s uhlím, které mělo zrnitost 
pod 0.25 mm a zrnitostní třídě 2 až 4 mm. 
   

Kromě přídavku uhlí bylo odzkoušeno palivo na bázi: 20 % odpadní karton  +  40 % 
kompost + 40 % hnědého uhlí. Výsledná mechanická odolnost pelet (PDI) byla 92,6 %. 
Karton pouze snížil vlhkost, ale celulozová vlákna z kartonu nemají v tomto případě funkci 
pojiva. U paliva vytvořeného na bázi kompostu a 25 % kartonu došlo ke snížení vlhkosti o 
38%. Pokud byl karton peletován samostatně, byly získány pelety, které měly PDI 99%. 
Stejně vysoké PDI měly i pelety vyrobené z 70 % kompostu a 30 % kartonu.  Výsledkem 
studia energetických a mechanických vlastností kompostů je technologický postup 
„Technologie výroby energokompostu“, který je uveden v 

RIV/61989100:27730/11:86081614 na základě přiděleného certifikátu č.100 – 037409 
vydaného TAZUs Praha. 

Peletování kompostů jsem ověřil na kompostech z Bruzovic. Mechanické vlastnosti 
kompostů jsem dále odzkoušel na 8 vzorcích kompostů z kompostáren Moravskoslezského 
kraje. PDI vyrobených kompostů se pohybovalo od 94.8 do 98.3. Uvedené výsledky 
potvrdily, že komposty patří mezi materiál, které lze dobře peletovat. Byla zjištěna 
statisticky významná závislost mezi obsahem ligninu a PDI, závislost mezi obsahem 
celulózy, hemicelulózy a PDI nebyla prokázána. Hodnota PDI zvyšuje se střední hodnotou 
částic, při střední velikosti zrna větší než 1.8 mm se dosahuje PDI vyšší než 97%.  Tento 
výsledek je v rozporu s výsledkem Payne et al. (1997), který za optimální považuje, aby při 
peletizaci biomasy bylo více než 75 % zrn menší než 1 mm. Tyto výsledky budou 
pravděpodobně specifické pro komposty, které mají obecně vyšší lepivost „což může být 
způsobeno i přítomností jílových minerálů“, které tvoří popeloviny ve vzorcích kompostů.  
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Komposty nepředstavují kvalitní palivo (spalné teplo: 6.2 – 10.2 MJ kg) mohou být 
využívány například při spoluspalování s uhlím, nebo mohou tvořit komponentu při výrobě 
alternativních paliv.   
 

Hlavním účelem kompostování je využít biologicky rozložitelnou složku odpadů pro 
návrat uhlíku do půdy, proto komposty, které splňují kvalitativní požadavky je vhodné 
aplikovat do půdy. Jednou z možností je ve formě pelet.  

Dalším materiál, který byl vyzkoušen z hlediska možnosti peletizace byl pyrolýzní uhlík. 
Nejlépe peletovatelný byl pyrolýzní uhlík z pneumatik, u kterého byla dosažena nejvyšší 
hodnota PDI dosahovala hodnota PDI (78,7 %), nejnižší hodnotu PDI měl pyrolyzní uhlík 
z pelet z biomasy.  Pyrolyzní uhlík z pneumatik granulometrií odpovídá požadavkům 
Payne et al. (1997) na optimální složení, uhlík z pyrolýzu hnědého uhlí a biomasy má 
hrubozrnnější charakter. Rozdílnost v PDI mezi pyrolyzním uhlíkem z pneumatik, biomasy 
a hnědého uhlí může být také ovlivněna morfologických forem pyrolyzního uhlíku. 

Peletizaci pyrolýzního uhlíku je nutno upravit podle vstupní suroviny pyrolýzy. Byly 
odzkoušeny vlivy vlhkosti na výslednou kvalitu pelet. Pelety z čistého pyrolýzního uhlíku 
mají menší mechanickou odolnost s PDI okolo 70%. Proto je vhodné pelety z pyrolýzního 
uhlíku využít v místě výroby. Pro přepravu a další nakládání je vhodné pyrolýzní koks 
peletovat s aditivy. Toto z časových důvodu není součástí disertační práce. 

Posledním materiálem jsou energetické druhy travin. Energetické druhy travin jsou 
potenciálním zdrojem energie. Přesto, že trávy obsahují nižší obsah ligninu (15 – 17 %) 
než dřevitá biomasa, pohybovala se hodnota PDI u pelet mezi 89 – 97%. Nejvyšší hodnoty 
PDI byly zjištěny pro hybrid Lofa, hybrid Bečva a kostřavu rákosovitou. U trav nebyla 
prokázána závislost mezi obsahem ligninu a PDI, ale mezi obsahem celulozy a PDI. Vliv 
ligninu na mechanickou odolnost pelet je pravděpodobně prokazatelný až při obsazích nad 
17 % .  

Pyrolýzní uhlík a energetické traviny jsou relativně nové materiály, které z hlediska 
peletizace a jejich mechanických vlastností nejsou popsány. Před zavedením do praxe je 
nutné vyřešit řadu problémů s jejich uplatněním.  
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