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Anotace 

Biomasa představuje jeden ze zdrojů obnovitelných zdrojů energie. V zemích, kde 

je nedostatek fosilních paliv představuje biomasa alternativní zdroj energie, který je 

dostupnější v dané lokalitě. Diplomová práce se zabývá využitím biomasy pro výrobu 

směsného biopaliva, kde jednu ze složek tvoří grafitická břidlice z Burkiny Faso a k ní jsou 

přidána aditiva na bázi biomasy. Teoretická část diplomové práce se věnuje popisu 

biomasy, od zpracování po využívání. V praktické části jsou uvedeny výsledky testování 

výroby směsného biopaliva na bázi grafitické břidlice a biomasy.  

 

Klíčová slova: biomasa, granulace, peletizace, grafitická břidlice, výroba, lisování 

 

Annotation 

Biomass presents one of renewable sources of energy. Biomass is an alternative source of 

energy in countries where amount of fossil fuels is insufficient. The diploma thesis is aimed to 

biomass use for bio fuels production. One component is graphitic slate from Burkina Faso and 

other additives on biomass basis. The theoretical part deals with biomass description from 

processing to using. The results of bio fuels testing which was produced in laboratory are in the 

practical part. 
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1 Úvod 

S rostoucí cenou fosilních paliv je novým trendem v oblasti výroby energií hledání 

alternativ k uhlí. Jednou z možností je výroba směsných tuhých paliv z různorodých materiálů 

s přídavkem biomasy. Biomasa představuje v posledních letech ohromný nárůst zájmu, ať už 

z ekologického, hlavně ale z ekonomického hlediska.  

Grafitická břidlice je právě jednou z alternativ pro výrobu směsného paliva 

s přídavkem biomasy. Zdroj této břidlice je v Burkině Faso, což je země, kde je nedostatek 

fosilního paliva pro výrobu energie a hledají se alternativy, jak využít lokální nerostné 

suroviny a tím snížit cenu vyrobené energie.  První výzkumy v této oblasti byly prováděny již 

na začátku tohoto století, kdy byl zjištěn potenciál ve využití této břidlice s vhodně 

aditivovanou biomasou.  

Pod pojmem biomasa je možné si představit souhrn všech organismů jak rostlin, 

bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu 

využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a 

fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie. [1] 
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2 Cíl práce 

Diplomová práce je zaměřena na využívání alternativních zdrojů pro výrobu paliva, 

resp. využití grafitické břidlice pro výrobu směsného paliva s přídavkem biomasy. Součástí 

diplomové práce bude popis využívání biomasy na území České republiky a ve světě. 

Praktická část je zaměřena na výrobu a základní charakteristiku navrženého směsného paliva.  
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3 Biomasa a její využívání 

Současný trend v energetické politice prosazuje vyrovnaný "energetický mix" 

jednotlivých druhů zdrojů energie. Jejich role je přímo závislá jak na hodnocení z hlediska 

trvale udržitelného rozvoje, tak z hlediska ekonomických ukazatelů. Kromě klasických zdrojů 

(fosilní paliva, tj. uhelné elektrárny, uran, tedy JE Temelín, JE Dukovany), to platí i pro tzv. 

obnovitelné zdroje. V měřítku existence lidstva a jeho potřeb jde o nevyčerpatelné formy 

energie Slunce a Země. Požadavek na maximální využívání obnovitelných zdrojů je i jedním 

z klíčových bodů energetické politiky Evropské unie. Podle výsledků průzkumu provedeného 

statistickým úřadem EU Eurostat považuje zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na 

bilanci spotřeby energie za jeden z prioritních úkolů svých vlád 90 % občanů členských zemí. 

Při vstupu ČR do EU se ČR zavázala, že podíl výroby elektrické energie z alternativních 

zdrojů bude v roce 2010 činit 8 % celkové výroby. V roce 2020 by mělo jít o 13,5 % výroby z 

obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé spotřebě energií. Největší producent elektrické 

energie v ČR, ČEZ, a. s., vyprodukoval v roce 2010 v obnovitelných energetických zdrojích 

(vodní elektrárny kromě přečerpávacích, biomasa, větrné a solární elektrárny) 2,016 TWh. [2] 

Na následujícím obrázku je patrný vývoj výroby elektřiny z OZE v ČR. 

 

Obrázek 1. Vývoj výroby elektřiny z OZE v ČR [3] 
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3.1 Druhy biomasy 

Biomasu dělíme dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, 

způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy v platném znění, 

na tři hlavní druhy: 

 zemědělskou biomasu – fytomasu pěstovanou na zemědělské půdě, 

 lesní biomasu – dendromasu a 

 zbytkovou biomasu - vedlejší produkty zemědělského a zpracovatelského 

průmyslu. 

U zemědělské biomasy energetickou konverzí (dle vyhlášky č. 482/2005 Sb., - Skupina 1 a 

2) je možné zužitkovat: 

 cíleně pěstované energeticky využitelné plodiny, které mohou být: 

o jednoleté: hořčice, světlice, laskavec, konopí seté, 

o víceleté: topinambur, křídlatka, šťovík, 

 ozimé a jarní pro nepotravinářské účely (obiloviny, kukuřice, olejniny a přadné 

rostliny), 

 rychle rostoucí dřeviny pěstované na zemědělské půdě (vrba, topol, akát), 

 energetické trávy: ozdobnice, rákos, chrastice, psineček. 

 část vedlejších zemědělských produktů (sláma olejnin, obilovin), kterých je díky 

snižování stavu skotu dostatek nebo 

 nespotřebované seno z údržby luk a pastvin. 

Energetický potenciál zemědělské biomasy je stanoven ve 2 variantách s ohledem na 

potravinovou bezpečnost a to pro maximální možný energetický potenciál i s ohledem na 

potravinovou bezpečnost (159,4 PJ) a dle dat pro potravinovou bezpečnost poskytnutých MZe 

(108,8 PJ). Zemědělská biomasa je nejkomplexnější složkou potenciálu biomasy ČR. Využití 

fytomasy pěstované na zemědělské půdě podporuje restrukturalizaci našeho zemědělství při 

přechodu od potravinářských komodit k alternativním technickým nebo energetickým 

plodinám. Dalším pozitivním efektem pěstování alternativních plodin je zajištění energetické 
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soběstačnosti zemědělských oblastí, cílená regionální spotřeba vyprodukovaných finančních 

zdrojů a zvýšení atraktivity obcí. Přínosy produkce lze využít pouze po zvládnutí relativně 

náročné logistiky a velkého množství a rozmanitosti zpracovatelských technologií. [15] 

Lesní biomasu (dle vyhlášky č. 482/2005 Sb., - Skupina 3) tvoří: 

 palivové dřevo, 

 zbytková dendromasa z lesnictví a dřevařského průmyslu (zbytková dřevní 

hmota z těžby dřeva, probírek, prořezávek, odřezky a zbytky z 

dřevozpracujícího průmyslu). Z této části biomasy jsou vyráběny dřevní pelety. 

Energetický potenciál dendromasy je 42,5 PJ (primární energie; kalkulováno s obsahem vody 

15%). České lesy jsou od nepaměti z větší části hospodářsky využívány v souladu se 

základními principy - trvale udržitelné hospodaření a ochrana přírody a životního prostředí. 

Trvalým cílem lesnických odborníků je vystihnout „bezpečný“ potenciál energetické lesní 

biomasy. Současné kalkulace potenciálu lesní biomasy vychází z ekologických i 

ekonomických důvodů pouze z hodnot mýtních těžeb, které podmiňují ponechání 20 % lesní 

biomasy na těžené ploše. Z kalkulací jsou vyloučeny lesy ochranné a lesy hospodářské, které 

rostou na nevhodných a zejména chudých stanovištích. Využití těžebních zbytků, nejen k 

výrobě dřevních pelet, by se mělo soustředit převážně na hospodářské lesy (podle zákona o 

lesích č. 289/1995 Sb.). Za určitých podmínek je možné využít i dřevní hmotu z některých 

lesů zvláštního (tj. některé lesy vojenské, lázeňské, vodohospodářské), ale při zabezpečení 

jejich prioritní funkce. Při využívání lesní biomasy je nutno zohlednit vysoké manipulační a 

dopravní nároky a lokální dostupnost zdroje. I přesto u nás trh s lesními biopalivy - dřevními 

peletami již existuje, nicméně není zdaleka ustálený. [15] 

Zbytková biomasa (viz vyhláška č. 482/2005 Sb., Skupina 4 a 5) je podstatnou částí 

potenciálu energetické biomasy. Tvoří ji zbytky, vedlejší produkty a odpad ze zpracování 

primárních zdrojů rostlinné nebo živočišné biomasy. Hlavní objem zbytkové biomasy pochází 

z dřevovýroby a průmyslu výroby papíru a buničiny. Dále také ze zpracování masa, ostatního 

potravinářského a lihovarnického průmyslu a z třídění komunálního odpadu. Další složkou je 

zbytková biomasa z rostlinné i živočišné zemědělské výroby, tj. sláma a exkrementy 

chovaných zvířat. Samostatně lze uvést čistírenské kaly a kaly ze specifických výrob, pokud 

jsou kategorizovány jako biomasa. [15] 
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Dělit biomasu můžeme podle mnoha hledisek, například na biomasu odpadní - jedná 

se o biomasu, která je odpadem při lidské činnosti, ať už se jedná o průmyslovou, lesnickou, 

rostlinou či živočišnou činnost, a cíleně pěstovanou. Biomasa se často dělí podle formy, 

jelikož nejsou všechna paliva normalizována, a dělí se na: 

 Balíky - suché stébelniny; hustota 0,6 ÷1,5 kg.dm
-3

, hmotnost 3 ÷ 500 kg; 

hranaté, kulaté. 

 Brikety - dřeviny, stébelniny; hustota cca 1 kgd.m
-3

; průměr 40 ÷ 100 mm, 

délka do 300 mm 

 Pelety - dřeviny, stébelniny; hustota 1 ÷ 1,4 kg.dm
-3

; průměr 6 ÷ 20 mm, délka 

10 ÷ 50 mm 

 Pakety - dřevo, stébelniny, papír; 0,3 kg.dm
-3

; průměr do 150 mm; délka 300 ÷ 

500 mm 

 Dřevní palivo - polena, štěpka, piliny, hobliny, odřezky, dřevní šrot - proměnné 

vlastnosti 

 

Pěstování energetických rostlin nemá u nás zatím žádnou tradici. Základní členění záměrně 

pěstovaných rostlin pro energetické účely je na dřeviny a nedřevnaté rostliny (byliny). 

Energetické dřeviny mají schopnost růst velmi rychle jak v prvních letech po výsadbě, tak i 

po seříznutí nadzemní části - tzv. rychle rostoucí dřeviny. Nejznámějšími rychle rostoucími 

dřevinami jsou topoly dále pak vrby, akáty, olše, osiky a břízy. 

Rostlin bylinného charakteru je velké množství a z praktického hlediska se tyto 

rostliny dělí na jednoleté a víceleté či vytrvalé. Jejich výhodou je, že se pouze vysévají a že 

dovolují okamžitý přechod půdy zpět na potravinářské využití. Podpora pěstování v roce 2006 

se uskutečňuje podle zákona č. 252/1997 Sb. Platí seznam 22 podporovaných rostlin a dotace 

jsou ve výši 2000 Kč.ha-1. I zde, stejně jako u rychle rostoucích dřevin, platí, že rostliny 

musejí vytvářet velké množství nadzemní hmoty. Mezi jednoleté a dvouleté rostliny ze 

seznamu patří: laskavec, konopí seté, světlice barvířská, sléz přeslenitý (krmný), komonice 

bílá (jednoletá až dvouletá), pupalka dvouletá a hořčice sarepská. Mezi víceleté a vytrvalé 

(dvouděložné) patří: mužák prorostlý, jestřabina, východní, topinambur, čičorka pestrá, 

šťovík krmný, sléz vytrvalý, oman pravý a bělotrn kulatohlavý. Dále jsou na seznamu 
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energetické trávy: sveřep bezbranný, sveřep horský (samužníkovitý), psineček veliký, 

lesknice (chrastice) rákosovitá, kostřava rákosovitá, ovsík vyvýšený a ozdobnice čínská (sloní 

tráva). Jednotlivé druhy rostlin mají více odrůd, lišících se vhodností použití, odolností proti 

chorobám, škůdcům a plevelům, dále náročností na vodu, živiny a teplo, expanzivitou a v 

hlavním měřítku, kterým je výnos v t.ha
-1

. Řada rostlin má mimo energetické využití i využití 

v textilním a chemickém průmyslu, zemědělství nebo potravinářství.[7] 

Základní rozdělení biomasy je na dvě následující skupiny: agro biomasa (používají se 

vedlejší produkty zemědělské výroby a energetické plodiny) a dřevní biomasa (používají se 

zbytkové materiály z pilařských závodů, lesnictví apod.). Mezi agrobiomasu patří především 

bylinný materiál ze zemědělství a zahrad, zbytky z průmyslového zpracování (např. z výroby 

cukru z cukrové řepy, zbytky z ječného sladu z výroby piva). Dřevní biomasa pochází ze 

stromů, keřů a křovin. Nemusí se však jednat přímo o dříví, tzv. hroubí. Nejčastějším 

zpracovávaným materiálem v lese a při údržbě veřejné zeleně, okolí komunikací a podobně je 

klest (tzv. nehroubí). [4] 

3.1.1 Agrobiomasa 

 Agropelety - výroba spočívá ve stlačení suchých rostlin (slámy, sena, apod.) 

rozsekaných na jemnou frakci do granulí o průměru 6, 8 a 12 mm a délce 20 – 

40 mm. Tyto granule jsou velmi koncentrovaným palivovým materiálem s 

měrnou hmotností 1,4 kg/dm
3
 (těžší a hutnější než dřevo). Mají výborné 

vlastnosti především při spalování v automatických kotlích, protože umožňují 

snadnou manipulaci, automatické dávkování a dlouhodobou regulaci výkonu 

kotle s minimálními nároky na údržbu. Možnost skladování, balení a dopravy i 

k odběratelům je oproti dřevu a uhlí výrazně pohodlnější. Navíc mají výrazně 

nižší podíl odpadu tuhých částic( 5-10x oproti uhlí), produkují méně zplodin a 

poskytují čistý provoz u spotřebitele. [5] 
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 Otrubové pelety - otruby jsou vedlejším mlýnským produktem, který 

přepadává mj. z posledních šrotů a dále od loupání a kartáčování obilí. Otruby 

obsahují jak částice slupek, tak i klíčků a endospermu.
1
 [5] 

 Pelety z řepkové slámy - jsou vyráběny z řepkové slámy, ta má oproti obilní 

slámě, u které se počítá s výhřevností 14,0 -14,4 GJ/t, výhřevnost vyšší (15 až 

17,5 GJ/t). Výnos řepkové slámy se v ideálním případě pohybuje kolem 4 t/ha, 

což by v ideálním případě, tj. při 100% využití slámy a osevní ploše 270 000 

ha, přineslo roční produkci 1 080 000 tun slámy. V praxi však bude možno 

využít maximálně 60 % vyprodukované řepkové slámy. [5] 

 Pelety z obilné slámy - Pro výrobu těchto pelet se využívají celé zbytky rostlin 

po sklizni obilí. Jedná se o známé balíky slámy (hranaté i kulaté), které 

můžeme vidět kdekoli na polích. Obiloviny zaujímají v ČR 51,5 % plochy 

zemědělské půdy. Z celkového množství vyprodukované obilní slámy lze pro 

nezemědělské (např. energetické) využití uvažovat maximálně 20-30 %. 

Zbývající sláma zůstává v zemědělských podnicích ke krmení a na stelivo, část 

slámy zůstává na polích k zaorání. [5] 

 Slunečnicové pelety - Vyrábějí se ze slupek získaných ze semen při lisování 

slunečnicového oleje. Ty obsahují vysoký podíl mastných velmi dobře 

hořlavých látek, díky tomu jsou vhodné pro energetické využití. [5] 

3.1.2 Dřevní biomasa 

 Dřevěné brikety - Vyrábějí se z dřevěného odpadu (např. pilin, hoblin, 

výjimečně z kůry) vysokotlakým lisováním bez přidaných chemických pojiv. 

Důležité je, aby se nerozpadávaly, jinak je lze používat jen při spalování spolu 

s kusovým dřevem nebo hnědým uhlím. Nespornou výhodou briket je, že 

materiál pro jejich výrobu je tuzemský, obvykle se přepravuje na minimální 

                                                 

1
 Endosperm - neboli vnitřní živné pletivo je vnitřní část semene většiny krytosemenných rostlin, která 

se rozvíjí po oplození vajíčka. Obklopuje embryo a vyživuje ho především sacharidem škrobem, méně už 

rostlinným olejem a proteiny. Kromě endospermu se na výživě podílí i perisperm, který leží ve vnější části 

semene. [6] 
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vzdálenosti. Většina výrobců dřevních briket má lis pro jejich výrobu napojen 

přímo na truhlářský nebo pilařský provoz. Samozřejmostí je, jako u všech 

těchto paliv, jejich obnovitelnost. Materiál pro jejich výrobu stále dorůstá a 

navíc tento materiál vzniká při jiných činnostech jako odpadní. Ani popel 

vzniklý při spalování briket není nijak nebezpečný a lze ho použít jako 

vynikající kompostový materiál. Menší brikety lze dopravovat závitovým 

dopravníkem, větší jsou vhodné jen pro ruční přikládání. Jejich vlhkost a tím i 

výhřevnost je dána vlhkostí vstupního materiálu, tedy pilin a hoblin z pilařské 

výroby. Výhřevnost se pohybuje podle dřeviny okolo 17 až 19 MJ/kg. [8] 

 Piliny - Piliny jsou sypký materiál obsahující jemné částice dřevní hmoty o 

různé vlhkosti. Vznikají jako vedlejší produkt při mechanickém dělení dřeva 

řeznými pilovými nástroji. Využití pilin: výroba dřevních pelet a briket přímé 

spalování v elektrárnách a teplárnách při výrobě cihel (během vpalování 

zvyšují teplotu uvnitř cihly, díky čemuž vznikají póry a zlepšují se 

termoizolační vlastnosti cihel). [8] 

 Štěpka - Zelená štěpka vzniká zpracováním materiálu obsahujícího asimilační 

orgány (jehličí a listí), jedná se především o čerstvý klest z lesních těžeb. 

Jediné využití zelené štěpky spočívá ve spalování v elektrárnách a spalovnách.  

Hlavní nevýhodou je rychlejší ztráta kvality, především z důvodu vysokého 

obsahu vody. Tato štěpka tedy není vhodná pro dlouhodobější skladování. 

Hnědá štěpka vzniká při zpracování materiálu bez asimilačních orgánu (jehličí 

a listí), ale s větším podílem kůry. Vstupním materiálem může být například 

starší klest z lesních těžeb, drobný listnatý klest bez asimilačních orgánů 

(jehličí a listí). Tato štěpka je vhodná pro energetické využití, především z 

důvodu nižší vlhkosti a tím také vyšší výhřevnosti. Zároveň díky nižší vlhkosti 

může být skladována delší dobu bez výraznější ztráty kvality. Bílá štěpka 

vzniká při štěpkování krajin a dalšího odkorněného materiálu na pilařských 

závodech vybavených odkorňovači. Bílá štěpka se používá především při 

výrobě dřevotřískových desek. Vzhledem k vyšší ceně se pro energetické účely 

nepoužívá. [8] 
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 Dřevní pelety - Vyrábějí se ze stejného materiálu i stejným způsobem jako 

dřevěné brikety, liší se jen ve velikosti. Díky menší velikosti jsou vhodné pro 

automatické kotle, čímž dosáhneme podobného komfortu jako při topeni 

plynem. Nejsou však vhodné pro zplyňovací kotle. [8] 

 Kusové dřevo - Nejstarší a stále zřejmě nejoblíbenější druh biomasy, 

využívaný pro vytápění domácností. Jeho největší výhodou je cena. Velkým 

záporem však jsou vysoké nároky na skladovací prostor a v neposlední řadě 

také nemožnost tyto kotle výrazněji automatizovat. Požadovaná vlhkost pro 

spalování je okolo 20%, této vlhkosti dosahuje ale až po roce skladování (při 

kácení má vlhkost v čerstvém stavu 50%, i více). Vlhkost totiž ovlivňuje nejen 

účinnost spalování, ale i životnost kotle. Výhřevnost dřeva je při vlhkosti 25% 

v rozpětí od 8,8 MJ/kg do 11,3 MJ /kg (buk). Největšího účinku se dosahuje 

při spalování kusového dřeva ve zplyňovacích kotlích. [8] 

3.2 Zpracování biomasy 

Základní technologie zpracování se dělí na suché procesy (termochemická přeměna) 

jako je spalování, zplyňování a pyrolýza a procesy mokré (biochemická přeměna), které 

zahrnují anaerobní vyhnívání (metanové kvašení), lihové kvašení a výrobu biovodíku. 

Zvláštní podskupinu potom tvoří lisování olejů a jejich následná úprava, což je v podstatě 

mechanicko-chemická přeměna (např. výroba bionafty a přírodních maziv). Ze suché biomasy 

se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné složky, tzv. dřevoplyn. Jestliže je 

přítomen vzduch, dojde k hoření, tj. jde o prosté spalování. Pokud jde o zahřívání bez přístupu 

vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do spalovacího prostoru, kde se spaluje obdobně jako 

jiná plynná paliva. Část vzniklého tepla je použita na zplyňování další biomasy. Výhodou je 

snadná regulace výkonu, nižší emise, vyšší účinnost. Zařízení se zplyňováním biomasy se 

používají stále více. Na první pohled se neliší od běžných spalovacích zařízení. Biomasa je 

velmi složité palivo, protože podíl částí zplyňovaných při spalování je velmi vysoký (u dřeva 

je 70 %, u slámy 80 %). Vzniklé plyny mají různé spalovací teploty. Proto se také stává, že ve 

skutečnosti hoří jenom část paliva. Podmínkou dokonalého spalování je vysoká teplota, 

účinné směšování se vzduchem a dostatek prostoru pro to, aby všechny plyny dobře shořely a 

nestávalo se, že budou hořet až v komíně. [9] 
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Pokud budeme považovat biomasou za palivo, můžeme ji hodnotit podle stejných 

fyzikálních a chemických kritérií jako běžná tuhá paliva. Těmi kritérii jsou: výhřevnost, 

spalné teplo, měrná hmotnost, údaje z hrubého rozboru (zjišťuje se výhřevnost a hmotnostní 

obsah vody, popela a prchavého podílu v %), údaje z prvkového rozboru (zjišťuje se 

hmotnostní obsah prvků: C, H2, S, N, O2, popř. Cl a F, v %.) a údaje o vlastnostech popelovin 

(teploty spékání, měknutí, tání a tečení). Biomasa má několik vlastností, kterými se liší od 

běžně užívaných paliv. Jednou z nejdůležitějších vlastností je proměnný a často vysoký obsah 

vody. Biomasu je třeba vysušit při sladování, jinak spotřebuje při spalování velký podíl 

spalného tepla - snižuje se výhřevnost, což může způsobit nestabilitu spalování. Spalování 

vlhkého paliva snižuje účinnost kotle a může zkracovat jeho životnost. Je nutno upozornit, že 

vlhkost může být vyjádřena dvěmi způsoby, energeticky a dřevařsky, jejichž hodnota se liší. 

[10] 

Biomasu je možné využívat jak k výrobě ušlechtilých paliv, které podstatně  méně 

zatěžují životní prostředí než klasická paliva (černé, hnědé uhlí, lignit, ropa, …), tak je možné 

ji využívat přímým spalováním. Vhodných technologií pro výrobu elektřiny a tepla z biomasy 

je mnoho. Výběr té nejvhodnější záleží na její dostupnosti, ceně, spolehlivosti, efektivitě, 

vlivu na životní prostředí a dalších jiných kritériích. Mezi základní způsoby využití biomasy 

patří: 

 výroba tepla přímým spalováním v topeništích (dřevo, dřevní odpad, sláma, 

atd.), 

 zpracování na kvalitnější paliva, tzv. fytopaliva (pelety, brikety, bioplyn, 

etanol, bionafta), 

 výroba elektřiny (kombinovaná výroby elektrické energie a tepla) [12] 

3.2.1 Spalování biomasy 

Spalování biomasy většinou nevyžaduje předběžnou speciální úpravu paliva. Je 

přijatelná i vyšší vlhkost suroviny. Vzhledem k charakteru biomasy a jejímu proměnnému 

složení je nutno věnovat značnou pozornost optimálním podmínkám při spalování a při čištění 

výstupních spalin, kde je nutno především kontrolovat emise oxidu uhelnatého a tuhých látek. 

Spalování biomasy je v současnosti technicky dostatečně vyřešeno a to ve dvou koncepcích: 

 spalování na roštu, 

 spalování na fluidní vrstvě. 
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Rozšířenější je dosud spalování na roštu, avšak fluidní technologie má některé významné 

výhody a její technický vývoj stále postupuje. Složitější metodou je termochemická přeměna 

biomasy při vyšších teplotách a za nedostatku kyslíku. Produkty takového procesu jsou 

odlišné podle procesních podmínek, k nimž patři především teplota, doba setrvání částic 

biomasy v reakční zóně a další způsob zpracování. Jestliže se teplota při reakci v reaktorech 

pohybuje v oblasti 800°C až 900°C a doba setrvání částic je delší (sekundy až desítky 

sekund), je produktem z větší části plyn. Tento proces je označován jako zplyňování. Pokud je 

jako okysličovadlo použit vzdušný kyslík, což je v případě biomasy nejčastější, má vzniklý 

surový plyn nízkou výhřevnost (4 až 6 MJ/m
3
), obsahuje dehty, fenoly a tuhé částice. Pokud 

jsou teploty v reaktoru 450°C až 550°C a doba setrvání suroviny v reakční zóně velmi krátká 

(maximálně do 2 sekund) jsou produktem zejména páry a aerosoly, v menší míře pak plyn a 

tuhé částice. Tento proces se nazývá rychlá pyrolýza. Produkty tohoto procesu se musí rychle 

ochladit, čímž vznikne uvedený velký podíl kapaliny. Tato kapalina má výhřevnost 16 až 20 

MJ/kg a po další úpravě může sloužit jako kvalitní kapalné palivo.[13] Na obrázku 2 je 

znázorněno spalování biomasy na roštu. 

 

Obrázek 2. Spalování biomasy v roštovém kotli [41] 

 

3.2.2 Zplyňování biomasy 

Pro zplynění biomasy jsou v současné době používány dva základní způsoby: 

 zplyňování v generátorech s pevným ložem, 
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 zplyňování ve fluidních generátorech. 

První z obou metod je jednodušší, méně investičně náročná, avšak je použitelná jen pro malé 

tepelné výkony. Zplyňování probíhá při nižších teplotách (kolem 500 °C) a za atmosférického 

tlaku ve vrstvě biomasy. Vzduch jako okysličovací médium proudí bud' v souproudu (směr 

dolů) nebo v protiproudu (směrem nahoru) vzhledem k postupnému pohybu zplyňovaného 

biopaliva. Popelové zbytky se odvádějí ze spodní části reaktoru. Nevýhodou tohoto systému 

je značná tvorba dehtových látek, fenolů apod., jejichž odstranění je pak největším 

problémem. Na obrázku 3 je znázorněno zplyňování biomasy. Poměr vzduchu k biomase je 

1,5:1 až 1,8:1, dochází tak k pyrolýze. Vzniklý plyn má výhřevnost 4,5 – 5 MJ/kg. [14,42] 

 

Obrázek 3. Zplyňování biomasy [42] 

U druhé metody probíhá zplyňovací proces při teplotách 850 až 950 °C. Souběžně zde 

probíhá vývoj ve dvou základních směrech: 

 zplyňování při atmosférickém tlaku, 

 zplyňování v tlakových generátorech při tlaku 1,5 až 2,5 MPa. 

Oba způsoby mají své výhody a nevýhody. Tlakové zplyňování biomasy vycházelo 

bezprostředně z vývoje zplyňovacích technologií uhlí, v nichž byly z mnoha důvodů 

používány výlučně tlakové generátory. Obecně menší jednotkové výkony zařízení s biomasou 

a její specifické vlastnosti vedou k tomu, že v současné době je dávána přednost systémům 
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s atmosférickým zplyňováním a s tlakovým zplyňováním se uvažuje až u případných 

budoucích projektů tepelných centrál s výkony většími než asi 60 MWe. Výhřevnost 

vyrobeného plynu se pohybuje v rozmezí 4 až 6 MJ/m
3
, přičemž tento plyn je bez větších 

úprav použitelný pro spalování v klasických kotlových hořácích, a po dodatečné vyčištění i ve 

spalovacích komorách spalovacích turbín a upravených spalovacích motorů. [14] 

3.3 Využívání biomasy 

Zvyšování produkce biomasy vyžaduje rozšíření produkčních ploch nebo zvýšení 

intenzity výroby biomasy. Proto je nezbytný velký objem finančních investic, jejichž 

návratnost může být zpočátku riziková, neboť v současnosti získávání energie z biomasy 

(např. spalováním dřevních pelet) jen s obtížemi ekonomicky konkuruje klasickému spalování 

tradičních paliv - uhlí, zemního plynu. Problematické zůstává i využití zdrojů biomasy z 

hlediska vzdáleností a rozmístění zdrojů od spotřebitelů energie. To způsobuje komplikace s 

akumulací, transportem a distribucí získané energie. [15] 

Využití biomasy je limitováno především dostupností půdy. Platí obecné pravidlo, že 

pro zajištění potravinových potřeb je požadováno 0,16 ha na osobu v EU. Celková rozloha 

orné půdy v Evropě je 108,75 mil. ha, což má poskytnout potraviny pro 489,4 mil obyvatel. Z 

toho vyplývá, že zůstává 30 mil. ha k dispozici např. pro pěstování energetických plodin. Tyto 

plochy se využívají k produkci potravin na export nebo se jedná o půdu uváděnou do klidu. 

Podle studie Evropské agentury životního prostředí bude potenciál biomasy v roce 2020 v EU 

236 Mtoe. Toto číslo znamená značný potenciál rozvoje. Kromě zvýšení dostupnosti 

jednotlivých vnitřních zdrojů biomasy především z lesnictví a z využití odpadů se očekává 

také import. AEBIOM (European Biomass Association) odhaduje, že celkově bude v roce 

2020 importováno 25 Mtoe. [40] 

3.3.1 Česká republika 

Využití biomasy pro energetické účely je v ČR tradičním a v posledních 20 letech 

rozvíjejícím se oborem hospodářské činnosti. Přestože vyrobený objem energie z biomasy 

nemůže výrazně konkurovat jiným primárním zdrojům energie, zaujímá stále významnější 

komplementární postavení v energetickém mixu energetických zdrojů v ČR. Při trvale 

udržitelném nastavení využití biomasy pro výrobu energie lze dosáhnout řady doprovodných 

ekologických (v lokálním i globálním kontextu), krajinářských či regionálně-rozvojových 
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přínosů pro ČR. Vedle diversifikace zemědělského hospodaření lze významně přispět k 

rozvoji biodiverzity české krajiny a rovněž sladit pěstování biomasy s půdoochrannými a 

protipovodňovými opatřeními. Vhodnou formou podpory rozvoje vybraných technologií 

využití biomasy lze dosáhnout i příznivého dopadu na rozvoj zaměstnanosti na českém 

venkově a zároveň snížit strategickou závislost (včetně výdajů) na dovážených primárních 

zdrojích. 

Obrázek 4 ukazuje vývoj výroby elektřiny z biomasy v letech 2007 až 2010. 

Z obrázku je patrné, že roste využívání cíleně pěstované biomasy pro energetické účely.  

 

Obrázek 4. Výroba elektřiny z biomasy v letech 2007 – 2010 [11] 

3.3.2 Evropa 

Mezi země, kde se nejvíce využívají obnovitelné zdroje energie, patří Rakousko a 

Švédsko. V těchto zemích se převážně využívají hydroelektrárny. Na následujícím obrázku je 

vidět produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů. 
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Obrázek 5. Produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v roce 2005 [16] 

Evropský koncil pro obnovitelné zdroje energie (EREC The European Renewable 

Energy Council) připravil plán pro Evropskou unii, kdy 100% potřeby energie bude do roku 

2050 pokryto obnovitelnými zdroji energie. Tento plán je nazván Re-Thinking 2050. Mezi 

roky 2007 – 2020 počítá plán EREC s 14 % nárůstem využívání obnovitelných zdrojů 

energie. Celková produkce energie v EU vzroste ze 185 GW v roce 2007 na 521,5 GW v roce 

2020, resp. 965,2 GW v roce 2030 a nakonec 1956 GW v roce 2050. V roce 2050 by 

produkce energie vypadala dle následujícího rozboru: 31 % větrná energie, 27 % fotovoltaika, 

12 % geotermální energie, 10 % biomasa, 9 % hydroenergie, 8 % solární ohřev a 3 % energie 

oceánů. Na následujícím obrázku je to názorně předvedeno. [17] 
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Obrázek 6. Plán využívání OZE v EU do roku 2050 [17] 

 

Z obrázku 7 je možné vyčíst, jaký je vývoj využívání zdrojů pro výrobu energie v 27 

zemích EU. Značný úbytek je při spotřebě fosilních paliv pro výrobu energie, kde tento 

úbytek je skoro 50 %.  Markantní nárůst je vidět u využívání biopaliv a odpadů pro výrobu 

energie a rovněž využívání energie větru, slunce a země (geotermální enegie). Stabilní je 

využívání jaderné energie, ikdyž po havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima v roce 2011 

padali otázka ohledně bezpečnosti jaderné energie. V Německu upouštějí od výroby 

elektrické energie z jádra, kdy do roku 2022 mají být odstaveny jaderné elektrárny.  
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Obrázek 7. Vývoj využívání zdrojů pro výrobu energie v EU [18] 

Na následujícím obrázku je vidět, jak je obchodováno s dřevěnými peletami. Jedná se 

o novou komoditu, která má tendenci zaujmout na trhu stejné postavení jako ostatní již 

obchodovatelná paliva. Jak je vidět, celá Evropa je propojena vzájemným trhem s touto 

komoditou a do budoucna to bude výhodný obchod. V současné době, kdy je trend ustupovat 

od klasického spalování fosilních paliv jsou dřevěné pelety výhodným obchodním artiklem. 

Nejvíce se využívá dřevní biomasa ve skandinávských zemích, kdy se spoluspaluje s uhlím. 

Nevýhoda dřevní biomasy je spojená s transportem. Dřevní štěpka je využívána v malém 

měřítku, spíše je vhodná jako lokální palivo i s ohledem na normativní požadavky na kvalitu 

jako palivo, pokud by bylo používáno ve větší míře. [39] 
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Obrázek 8. Obchod s peletami v Evropě [39] 

3.3.3 Svět 

Více než 30 % zdrojů biomasy se nachází v oblastech Asie. Jak je patrné na obrázku 9, 

Asie je v popředí v objemu energetických plodin (energy crops), odpadů ze živočišné výroby 

(waste from liverstock), odpadů ze zemědělství (waste from farming), severní Amerika vede 

v objemu odpadů z lesnictví. 
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Obrázek 9. Zdroje biomasy ve světě [19] 

 

Jak je patrné z obrázku 10, nejvíce je využívaná dřevní biomasa v Africe, kdy pokrývá 

90 % celkové spotřeby. V USA a Evropě je využívána dřevní biomasa ve formě pelet 

vyráběných z pilin a dřevních odpadů. Zvýšená poptávka po tomto typu paliva má vliv na 

lesní hospodářství, kdy současné environmentální myšlení upouští od využívání fosilních 

paliv a je snaha jej nahradit obnovitelnými zdroji. Obrácenou stranou mince je cílené kácení 

lesů za účelem zisku paliva. [21] 
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Obrázek 10. Světová spotřeba tuhé biomasy v roce 2003 [20] 

Od roku 1980 byla mapována biomasa a s tím spojené využití území na území Afriky. 

Celkem bylo zmapováno 22,7.10
6
 km

2
 afrického území. 90 % africké populace stále používá 

dřevo na vaření, průměrně tolik dřeva, jako je ekvivalent 1,5 tuny topného oleje za rok.  Na 

obrázku 11 je názorně vidět, kde jsou lokalizována místa s potenciálem pevné biomasy. 

V podstatě se jedná o oblast střední Afriky, oblasti s vysokou hustotou biomasy, tj. nad 300 

MJ/ha, jsou v oblasti Konga a západní Afriky. Posunem z těchto oblastí hustota biomasy klesá 

přechodem zalesněných oblastí do savan. Lesní oblasti s nejmenším potenciálem biomasy 

jsou lokalizovány ve východní a jižní Africe a dále v oblasti Sahel
2
. Na ostatních územích je 

nutné nahrazovat palivové dřevo jinou alternativou. [22] 

                                                 

2
 Sahel je název krajinného typu v Africe na jižním okraji Sahary. Zahrnuje pás stepí a savan 

táhnoucích se napříč kontinentem od západu k východu, na území Mauretánie, Senegalu, Mali, Burkiny Faso, 

Nigeru, Čadu, Súdánu a Etiopie. Je zde suché podnebí, ročně naprší 100–500 mm a to v pravidelných až 3 

měsíce trvajících obdobích dešťů. Suchomilná vegetace umožňuje pastevní chov dobytka [23] 
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Obrázek 11. Potenciál biomasy v Africe [22] 

 

Sektor obnovitelných zdrojů energie se v Africe formoval několik let a je na cestě stát 

se významným průmyslovým odvětvím. Např. společnost EC Biomas vybudovala největší 

závod na výrobu dřevěných pelet v jižní Africe. Tato společnost se nachází v Port Elizabeth, 

JAR. V roce 2008 začala s roční produkcí 100 tis. tun pelet. Trh s dřevěnými peletami 

neustále roste v souladu s poptávkou po tomto palivu. Předpokládá se, že dřevní pelety budou 

obchodovatelnou komoditou stejně jako ostatní druhy paliva. [37] 

Použití biomasy na druhou stranu ohrožuje biologickou rozmanitost a je zde možnost 

dalšího poškození krajiny. 86 % energie z biomasy se využívá v sub saharské části Afriky, 

výjimkou je jižní Afrika. Jiné formy obnovitelných zdrojů energie jsou sice k dispozici, ale 

nejsou efektivně využívány. S ohledem na cenu fosilních paliv je využívání obnovitelných 

zdrojů výhodnější, jen musí být dostupná v širší míře. Z obnovitelných zdrojů energie má 
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větší možnost využití energie větrná a energie z mořských vln, ve východní části Afriky je 

potenciál v geotermální energii. [38] 
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4 Legislativní podmínky využívání biomasy v ČR 

Důležitou událostí byl náš vstup do Evopské Unie k 1. dubnu 2004 a z toho 

vyplývající plnění závazků vycházejících z principů koordinované energetické politiky EU. 

Zásadním dokumentem pro podporu elektřiny z OZE je Směrnice 77/2001 ES. Návrh zákona 

o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně 

některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), který toto realizoval, 

byl předložen do vlády v listopadu 2003 a následně pak do Poslanecké sněmovny PČR, aby 

vyhověl Evropské směrnici a stanovil legislativu pro ČR. Nekonečné diskuse se vedly 

zejména kolem spoluspalování. Ani v Senátu to nebylo jednoduché a tak předkladatelé byli 

moc rádi, že byl zákon vůbec Senátem dne 31. 3. 2005 schválen. Navíc pan prezident 

nepřipojil pod zákon svůj podpis, nicméně to pro vstoupení zákona v platnost není nutnou 

podmínkou a tak zákon nakonec vstoupil v platnost od 1. srpna roku 2005. (Sbírka zákonů č. 

66 pod č. 180/2005 Sb.) Znění tohoto zákona předpokládalo vydání několika vyhlášek. Jedná 

se o vyhlášky: 

 ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře 

využívání obnovitelných zdrojů 

 MŽP č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy 

při podpoře výroby elektřiny z biomasy 

 ERÚ č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při 

společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. [24] 

Základním legislativním předpisem je zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře 

využívání obnovitelných zdrojů), v platném znění. Tento zákon v souladu s § 1 upravuje 

způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, dále podporuje využití 

obnovitelných zdrojů a zajišťuje růst podílu OZE na spotřebě primárních energetických 

zdrojů. Zároveň zavazuje ČR ke splnění cíle, kdy k roku 2010 má být podíl 8 % podíl 

elektřiny z OZE.  Tento zákon definuje OZE, biomasu, podporu výroby elektřiny z OZE a 

sankce za nedodržení podmínek daných tímto legislativním předpisem. [25] 
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Nový zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, kterým se ruší zákon 

č. 180/2005 Sb., a mění se energetický zákon, zákon o hospodaření energií a další zákony, 

nabyl účinnost dne 1. 1. 2013. V souvislosti v přijetím tohoto zákona je nyní v přípravě 8 

prováděcích vyhlášek, které by měly vejít v platnost v listopadu tohoto roku. Vybrané změny 

oproti dosavadnímu zákonu uvádí následující stručný přehled: 

 právo zvolit podporu elektřiny formou výkupních cen má pouze výrobce 

elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody, a to ve výrobně 

elektřiny o instalovaném výkonu do 10 MW včetně a ostatní výrobci elektřiny 

z obnovitelných zdrojů ve výrobně elektřiny o instalovaném výkonu do 100 

kW, v ostatních případech má výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů právo 

pouze na podporu elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu (§ 8), 

 vykupovat elektřinu bude nově obchodník s elektřinou, tzv. „vykupující“ či 

„povinně vykupující“; zelený bonus na elektřinu z obnovitelných zdrojů, 

druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla bude 

výrobci hradit operátor trhu, 

 zavedení provozní podpory tepla z obnovitelných zdrojů energie, a to formou 

zeleného bonusu poskytovaného v ročním režimu (ve výši 50 Kč/GJ). 

Změny týkající se podpory elektřiny z OZE přesněji z bioplynu: 

 z bioplynu se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na 

elektřinu vyrobenou v kombinované výrobě elektřiny a tepla, která využívá 

bioplyn vznikající alespoň ze 30 % z jiné biomasy, než je cíleně pěstovaná 

biomasa na orné půdě a na travním porostu, a která zajistí efektivní využití pro 

alespoň 50 % primární energie biomasy, ze které je bioplyn vyroben; vlastní 

technologická spotřeba elektřiny a tepla výrobny elektřiny se přitom 

nezapočítává, 

 způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na 

travním porostu při výrobě bioplynu stanoví prováděcí právní předpis. 

Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 

 pro účely stanovení podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 

elektřiny a tepla podle tohoto zákona se za elektřinu z vysokoúčinné 
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kombinované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina vyrobená ve 

společném procesu spojeném s dodávkou užitečného tepla v zařízení, na které 

ministerstvo vydalo osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla, při jejíž výrobě se dosahuje poměrné 

úspory vstupního primárního paliva potřebného na výrobu této elektřiny a tepla 

ve výši nejméně 10 % oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla, přičemž 

požadavek na dosažení poměrné úspory vstupního primárního paliva se 

vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny s instalovaným 

elektrickým výkonem vyšším než 1 MW 

Upřesnění povinností mj. pro provozovatele stávajících zařízení, která jsou již v 

provozu, a jejich změny, uvádí § 54 Přechodná ustanovení. [26,27] 
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5 Laboratorní testování 

Cílem laboratorního testování je vyrobit a laboratorně otestovat biopalivo. Hlavní 

surovinou je grafitická břidlice pocházející z Burkiny Faso. Jako příměs jsou zvoleny 

dostupné materiály pro danou oblast, tj. rýžové slupky, slupky burských oříšků a odpadní 

bavlna. K výrobě pelet je použit peletizační lis a peletizační talíř. Laboratorní testy byly 

provedeny v akreditované laboratoři paliv, odpadů a vod VÚHU a.s. 

5.1 Laboratorní testování 

Cílem laboratorního testování je zjistit kvalitativní parametry vyrobeného biopaliva 

s hlavní složkou tvořenou grafitickou břidlicí. U všech vstupních surovin byly provedeny níže 

uvedené rozbory: 

 Stanovení obsahu vody W
a
 

 Stanovení obsahu popela Ad (v sušině) 

 Stanovení spalného tepla Qs
d
 (v sušině), Qs

daf
 (v hořlavině) a výhřevnosti Qi

daf
 

(v hořlavině) a Qi
daf

 (v sušině) 

 Stanovení obsahu veškeré síry St
d
 (v sušině) 

 Elementární složení hořlaviny, tj. stanovení uhlíku C
daf

, vodíku H
daf

, dusíku 

N
daf

 a kyslíku O
daf

, včetně stanovení uhličitanů, vyjádřených jako CO2
a
 

 Tavitelnost popela v oxidační atmosféře, tj. stanovení teplot měknutí ST(tA), 

tání HT (tB) a tečení FT (tC) 

 Stanovení stopových prvků (v bezvodém stavu, v sušině) – Te, Sr, Sb, As, Ba, 

Be, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Hg, Se, Ag, Tl, V, Zn,Sn, Al, Cl, F, Br, I 

 Chemický rozbor popela, tj. stanovení hlavních složek v popelu, vyjádřených 

jako oxidy 

 U grafitické břidlice byla provedena RTG difrakční analýza 

U vzorků směsného paliva byly provedeny rozbory ve stejném rozsahu jako u vstupních 

surovin, mimo stanovaní stopových prvků a chemického rozboru popela. V první fázi řešení 
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byly navrženy směsi biopaliva, které byly podrobeny laboratornímu testování s cílem zjistit 

základní charakteristiky vyrobeného směsného paliva. Na základě výsledků byla vybrána 

nejlepší směs, co se týče základního technologického rozboru, kdy hlavním parametrem byla 

výhřevnost a spalné teplo. U tohoto vzorku byla provedena zkouška granulace a peletizace. 

5.2 Metodiky analýzy 

V následujícím přehledu jsou popsány jednotlivé postupy a metodiky analýz 

provedených při stanovení základních parametrů vstupních komponent a vyrobených paliv. 

5.2.1 RTG difrakční analýza 

Rentgenová difraktometrie je metoda kvalitativní fázové analýzy zkušebních vzorků 

pro zjištění mineralogického složení testovaných materiálů, která je založena na měření jejich 

rentgenových difraktogramů, tj. souborů difrakčních linií v širokém oboru úhlů 2  vzorku. 

Každá minerální složka (fáze), která má uspořádanou krystalovou strukturu, má také svůj 

vlastní, charakteristický vzhled difraktogramu a podle něj je identifikovatelná. Identifikace 

spočívá v porovnání změřených difraktogramů se standardními difraktogramy čistých 

definovaných látek, které jsou uloženy v difrakční databázi. Difrakční databáze je soubor 

několika desítek tisíc difraktogramů organických i anorganických látek. Pod názvem PDF 

(Powder Diffraction File) jej vytváří, spravuje a pravidelně aktualizuje mezinárodní centrum  

pro difrakční  data  (ICDD  = International Centre for  Diffraction  Data) se sídlem ve Swar-

thmore v Pennsylvanii (USA). Difraktogramy jsou v počítačové verzi databáze uloženy ve 

formě čar tj. nezachycují tvar jednotlivých difrakčních linií, pouze jejich polohu na ose úhlů a 

intenzitu. Rentgenové difraktogramy „práškových“ vzorků se měří na rentgenovém 

difraktometru SIEMENS D 5000 (obr. 12) pomocí programového integrátoru Diffrac AT v 3 

v režimu „ programované měření “ příslušným předem vytvořeným měřícím programem. 

Rentgenové difraktogramy byly snímány na PC datastanici Sicomp PC-32 D pomocí soustavy 

programů Diffrac AT. U zkoumaných vzorků bylo získáno kvalitativní spektrum vzorku 

v práškovém stavu v rozsahu 2 - 80
0
 2  pro informaci o hlavních zastoupených minerálech. 

Délka úhlového kroku byla 0,04° a doba měření kroku 1 s. [28] 
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a) celkový pohled    b) detail na snímací hlavu 

Obrázek 12. RTG Siemes D 5000 

5.2.2 Stanovení vody  

Principem stanovení je vysušení vzorku do konstantní hmotnosti při teplotě 105 °C. 

Z úbytku hmotnosti se vypočte obsah vody. Postup zkoušky: z analytického vzorku se do 

váženky s víčkem zvážené s přesností na 0,0001 g naváží se stejnou přesností cca 1 až 3 g 

vzorku. Váženka se umístí do sušárny, kde je ponechána po dobu 120 min. při teplotě 105  2 

°C. Ze sušárny se váženka přemístí do exsikátoru a po vychladnutí se zváží. Obsah vody W
a
 

se vypočte podle vzorce 1. Výsledky stanovení se vyjadřují v % hmot. [29] 

1001 
m

m
W a    (1) 

kde  m1 úbytek hmotnosti paliva v gramech během sušení navážky (g) 

m hmotnost navážky paliva v gramech (g) 

5.2.3 Stanovení obsahu popela 

Princip stanovení: navážka vzorku se spálí a vzniklý popel se dále žíhá do konstantní 

hmotnosti. Z rozdílu hmotnosti popela a navážky paliva před vyžíháním se vypočte obsah 

popela v hmotnostních procentech. Postup stanovení je následující: analytický vzorek paliva 

se dobře promíchá. Do misky se naváží 1 g analytického vzorku (mn) s přesností ± 0.0001 g.  

Poklepem na stěnu misky se navážka rovnoměrně rozprostře na jejím dně. Misky s navážkami 

vzorků se vloží do chladné pece, pec se uzavře a zapne se. Pro alternativní paliva a biopaliva 

se teplota pece postupně zvyšuje na 250
 o

C po dobu 30-50 min. Na této teplotě setrvá po dobu 

60 min., aby se před zapálením uvolnily těkavé látky. Nárůst teploty pokračuje na (550 ± 10) 
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o
C po dalších 30 min. a na této teplotě se setrvá po dobu nejméně 120min. Po 10 minutách se 

pec otevře a pomocí kleští se misky vyjmou, ponechají se 5 minut chladnout na vzduchu a pak 

se vloží do exsikátoru, kde chladnutí pokračuje až na laboratorní teplotu. Vychladlá miska s 

popelem se zváží (m2). Pečlivě se miska vyprázdní, štětečkem se zbaví všech zbytků popela a 

zváží se (m1). Obsah popela A
d
 v analytickém vzorku paliva v hmotnostních procentech se 

vypočte podle vzorce 2. Výsledky stanovení se vyjadřují v % hmot. [30] 

10012 



n

d

m

mm
A     (2) 

5.2.4 Stanovení spalného tepla a výhřevnosti 

Princip metody spočívá ve spálení vzorku v kalorimetrické bombě naplněné kyslíkem, 

která je umístěna v kalorimetrické nádobě s vodou. Ze vzestupu teploty vody a odečtením 

příslušných oprav se stanoví spalné teplo paliva. Jako oprava se odečítá jednak teplo uvolněné 

spálením zapalovacího drátku a cigaretového papírku, jednak teplo, které se uvolní při vzniku 

kyseliny dusičné a sírové v bombě. Množství vzniklých kyselin se stanoví z výplachu 

kalorimetrické bomby po spálení paliva. Na obrázku 13 je zobrazen kalorimetr. Postup 

stanovení: navážka vzorku (0,25 – 0,50 g) se zabalí do cigaretového papírku, omotá se 

zapalovacím drátkem a vloží se do spalovací misky, která je umístěna v objímce na víku 

kalorimetrické bomby. Konce drátku se dobře upevní na obě zapalovací elektrody. Do 

kalorimetrické bomby se odměří 5 ml destilované vody. Kalorimetrická bomba se uzavře 

víkem a závit se dotáhne.  Aby před měřením nedošlo ke zvlhnutí vzorku vodou v bombě, je 

nutné dotahovat závit a přenášet bombu velmi opatrně, bez prudkých pohybů. Sejme se 

uzávěr napouštěcího ventilu na víku kalorimetrické bomby, na ventil se připojí přívod kyslíku 

a nejméně 1 minutu se nechá bomba plnit. Potom se opět uzavře napouštěcí ventil uzávěrem. 

Kapkou vody se zkontroluje těsnost napouštěcího ventilu.  Do kalorimetrické nádoby se 

odváží 2 450 g vody a upraví se její teplota na 25 – 25,5 °C. Kalorimetrická nádoba se vloží 

do kalorimetru a do ní se umístí pomocí držáku připravená kalorimetrická bomba se vzorkem. 

Po uzavření víka kalorimetru se nechají 10 minut vyrovnávat teplotní rozdíly v 

kalorimetrickém systému. Po 10 minutách se zapne krátce vibrátor teploměru a zapíše se do 

rozborového listu hodnota, na které se teplota ustálila. Krátce se stiskne zapalovací tlačítko a 

tím dojde k zapálení navážky vzorku v bombě. 13 minut po zapálení navážky vzorku, kdy se 

již teplota nezvyšuje, se zapne vibrátor teploměru a zapíše se do rozborového listu teplota, na 
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kterou se ohřála voda v kalorimetru. Měření na kalorimetru je tím skončeno. Spalné teplo 

analytického vzorku paliva Qs
a
 v J/g se vypočítá podle vzorce 3. 

m

cttC
Q na

s




)( 0     (3) 

kde  C tepelná kapacita kalorimetru (J/°C) 

 tn konečná hodnota teploty po spálení vzorku (°C) 

to počáteční hodnota teploty před spálením vzorku (°C) 

c součet oprav stanovených z výplachu dle vzorce 4(J) 

m hmotnost navážky vzorku v (g) 

c = c1+ c2+ c3+ c4    (4) 

 kde c1 oprava na teplo uvolněné spálením zapalovacího drátku 

c2 oprava na teplo uvolněné spálením papírku 

c3 oprava na teplo vzniklé kyseliny dusičné 

c4 oprava na teplo vzniklé kyseliny sírové 

Výhřevnost Qi
a
 v J/g se vypočítá podle vzorce 5. [31] 

)94,8(42,24 aaa

s

a

i HWQQ     (5) 

kde  24.42 koeficient, odpovídající 1 % vody ve vzorku při teplotě 25 
o
C (J/g) 

W
a
  obsah vody v analytickém vzorku (%) 

8.94  koeficient pro přepočet vodíku na vodu 

H
a 

obsah vodíku v analytickém vzorku (%) 

 

Obrázek 13. Kalorimetr 
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5.2.5 Stanovení obsahu veškeré síry a elementární složení hořlaviny 

Metoda spočívá v dokonalém spálení vzorku v proudu helia s přídavkem kyslíku při 

pracovní teplotě 950 až 1200 °C s možností mžikového spálení až při teplotách 1800 °C za 

vzniku oxidů. Přebytek kyslíku se redukuje na mědi a přítomné halogeny se odstraňují na 

stříbrné vatě. Vzniklé oxidy jsou dopravovány pomocí helia systémem adsorbérů, sušičů a 

přepínacích ventilů postupně až do TCD (vodivostního detektoru). Detektor má dvě komory, 

měrnou a srovnávací. Měří se rozdíl tepelné vodivosti helia v jedné (čisté helium) a druhé 

komoře (znečištěné helium přítomností sledované látky) a dojde k rozvážení můstku, 

výsledkem je měřitelný signál. Helium jako nosný plyn je použit pro jeho velmi odlišnou 

tepelnou vodivost oproti oxidu siřičitému, vodě, oxidu uhličitému a dusíku. Výsledkem je 

signál v podobě chromatografického píku, který můžeme hodnotit na základě velikosti 

plochy. K měření se používá přístroj Vario EL Cube (obr. 14). Postup měření je dle návodu 

k tomuto měřícímu zařízení. Výsledkem měření je signál ve formě chromatografického píku, 

který je možné vyhodnotit na základě plochy píku. [32] 

 

Obrázek 14. Vario EL Cube 

5.2.6 Tavitelnost popela 

Stanovení tavitelnosti popela spočívá v zahřívání válcového zkušebního tělíska, jehož 

tvar se s postupným zvyšováním teploty charakteristicky mění. Zaznamenávají se teplotní 

údaje, které dokumentují průběh tání popela. Zahřívání se provádí při různých vlastnostech 
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okolí tělíska (oxidační, slabě redukční nebo redukční atmosféře). Teplota deformace (DT) je 

teplota, při níž nastávají první změny nebo deformace okrajů zkušebního tělíska. Teplota 

měknutí popela (tA, resp. ST)) je teplota, při níž nastává úplné zaoblení horní plošky 

zkušebního tělíska (zaoblení hran) beze změny výšky. Teplota tání popela (tB, resp. HT) je 

teplota, při níž se tvar tělíska změní v polokruhový. Teplota tečení popela (tC, resp. FT) je 

teplota, při níž se zkušební tělísko roztéká po podložce a jeho výška je 1/3 výšky při teplotě 

tání. Postup zkoušky: válcové zkušební tělísko na keramické podložce se zasune opatrně do 

žíhací trubice pícky co nejblíže ke kuličkovému sváru termočlánku. Přitom se dbá na to,  aby 

se jej tělísko nedotýkalo. Regulačním transformátorem se nastaví takový vzestup teploty, aby 

během 30 minut byla dosažena teplota 815 °C. Současně se nechá procházet píckou přes 

promývačku příslušná směs plynů podle požadovaného druhu atmosféry kolem zkušebního 

tělíska. Rychlost průtoku upravíme na 3-5 bublinek za sekundu. Po dosažení teploty 815 °C se 

řídí další vzestup teploty rychlostí asi 10 °C za minutu. Monokulární triedr se zaostří přesně 

na zkušební tělísko a na kuličku sváru. Příslušné teploty měknutí, tání a tečení se odečtou na 

displeji. Stanovení je skončeno, jakmile se dosáhne teploty tečení. V případě, že teplota 

vystoupí na 1500 °C, měření se ukončí bez ohledu na stav zkušebního tělíska, zapíše se a 

ihned se sníží teplota. [33] Na obrázku 15 je zobrazeno zařízení na stanovení tavitelnosti 

popela a přípravu vzorku. 

     

                   a) příprava vzorku – válečky   b) spalovací pícky 

Obrázek 15. Tavitelnost popela 

5.2.7 Stanovení stopových prvků 

Principem stanovení je rozložení vzorku v roztoku po rozkladu se stanoví koncentrace 

stopových prvků metodou AAS s využitím všech technik (volba techniky závisí na 
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požadované citlivosti měření). Postup stanovení: 0,50 g vzorku s přesností na 4 desetinná 

místa se naváží diferenčně do rozkladných teflonových nádobek tak, aby nedošlo k ulpívání 

vzorku na stěnách nádobky. Ke vzorku se přidají 6 ml koncentrované HNO3 (Suprapure) a 

2 ml koncentrované HCl (Suprapure) tak, aby byl vzorek úplně smočen, a ponechá se několik 

minut reagovat. Potom se nádobka se vzorkem vloží do rozkladného karuselu, na ovládacím 

panelu mikrovlnné pece se nastaví program VÚHÚ piliny 8 nebo VÚHÚ piliny 4, podle počtu 

nádobek v karuselu a spustí se program. Programy byly sestaveny výrobcem v jejich 

laboratoři, do programu nelze zasahovat. Po skončení programu se karusel vyjme z mikrovlné 

pece. Rozložený vzorek se kvantitativně převede do teflonové kádinky a pomalu se na vařiči 

(stupeň 1) zahřívá tak, aby došlo k odkouření kyselin. K odkouřenému vzorku se přidají 2 ml 

23 % HNO3, vzorek se opět zahřeje a po vychladnutí se kvantitativně převede do odměrné 

baňky objemu 50 ml. Takto rozložený vzorek je připraven k měření metodou AAS za využití 

všech technik. Stanovení stopových prvků ve vzorcích rozložených jedním z uvedených 

způsobů se provádí metodou AAS s využitím všech technik (volba techniky závisí na 

požadované citlivosti měření); podmínky stanovení pro jednotlivé techniky a prvky (mez 

detekce, vlnová délka, průtok pomocných plynů, proud lampy apod.) jsou uvedeny v 

instrukční příručce k přístroji SpectrAA-240, Spektra-220. Softwarové vybavení ovládací a 

vyhodnocovací jednotky umožňuje získávání výsledků měření přímo v koncentračních 

jednotkách; hodnoty získaných koncentrací pro jednotlivé měřené vzorky se přepočítávají na 

původní vzorek podle údajů o ředění. [34] Na obrázku 16 je znázorněn atomový absorpční 

spektrofotometr Varian. 

 

Obrázek 16. AAS spektrofotometr Varian 
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5.2.8 Stanovení halogenů 

Metoda je založena na spálení pevného materiálu s kyselinou benzoovou v kyslíkové 

atmosféře a na následné sorpci halogenidů do absorpčního roztoku. Tento roztok je následně 

analyzován pomocí iontové chromatografie (obr. 17). Postup zkoušky: Vysušený vzorek se 

rozloží v kalorimetrické bombě při tlaku 3 MPa, kdy dojde k dokonalému spálení. Spálený 

vzorek se promyje na filtračním papíru, filtrát se převede do odměrné baňky, doplní po rysku 

promývacím roztokem. Halogeny se stanovují na iontovém chromatografu při následujících 

podmínkách: 

 mobilní fáze: 9 mmol/l uhličitan sodný 

 průtok:  1,5 ml/min 

 teplota: 30 °C 

 detekce: vodivostní 

 nástřik: 25 l 

Slepé stanovení se provede za stejných podmínek a se stejnými chemikáliemi. Hmotnostní 

zlomek halogenu v analytickém vzorku w (X) v % se vypočítá podle vzorce 6. [35] 

)(

)(

.
.1000

100
10)( výt

nav

SPXX

n
m

cc

Xw























   (6) 

Obsah halogenu v bezvodém vzorku paliva v % hmot. se vypočítá podle vzorce 7. 

a

a
d

W

Xw
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100

100)(
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kde m hmotnost navážky (g) 

w(X
d
) hmotnostní zlomek halogenu v sušině  (%) 

cX koncentrace halogenu dle výstupu z iontového chromatografu (mg/l) 

cx(SP) konc. halogenu ve slepém stanovení dle výstupu z iont. chromatografu (mg/l) 

W
a 

obsah vody v analytickém vzorku (%) 

n(výt) výtěžnost Cl – 0,92, Br – 0,89, F – 0,87, I – 0,78 
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Obrázek 17. Iontový chromatrograf 

 

5.3 Vstupní suroviny 

Hlavní vstupním materiálem pro výrobu směsného biopaliva byla grafitická břidlice 

z lokality Datari v Burkině Faso. Na obrázku 18 je znázorněna mapa Burkiny Faso, kde jsou 

vidět lokality výskytu grafitické břidlice. Z RTG analýzy (obr. 19) plyne, že se jedná o vzorek 

složený z grafitu, křemene a kaolinitu. 
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Obrázek 18. Mapa Burkiny Faso s vyznačenými ložisky grafitické břidlice [36] 
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Obrázek 19. RTG difraktogram grafitické břidlice 

K výrobě směsného paliva byly použity odpadní složky biomasy a lehký olej. Odpadní 

biomasa byla zvolena na možnou dostupnost v oblasti Afriky, je málo pravděpodobné, že by 

se grafitická břidlice dovážela do zemí, kde je snazší přístup k fosilním palivům. Odpadní 

biomasa byla tvořena rýžovými slupkami, slupkami burských oříšků, odpadní bavlnou, 

slupkami různých ořechů. Jako pojivo byl přidáván lehký olej. V tabulce 1 jsou uvedeny 

výsledky rozborů základních surovin.  

 

Tabulka 1. Rozbor vstupních surovin 

Parametr jednotka grafitická 

břidlice 

rýžové 

slupky 

burské 

oříšky 

bavlna slupky 

ořechů 

W
a
 % 0,75 6,28 5,95 7,55 5,36 

A
d
 % 76,28 22,19 8,69 2,94 6,13 

St
d
 % 0,03 0,03 0,04 0,10 0,08 

Qs
d
 MJ/kg 4,75 15,49 19,01 19,35 19,22 

Qi
d
 MJ/kg 4,63 14,44 17,11 18,06 18,08 

Qs
daf 

MJ/kg 20,03 19,91 20,82 19,94 20,48 

Qi
daf 

MJ/kg 19,53 18,55 19,71 18,61 19,26 

C
daf 

% 72,13 50,09 52,22 49,39 53,39 

H
daf

 % 2,28 6,21 5,09 6,11 5,57 

N
daf 

% 0,44 0,41 0,68 1,02 0,51 

O
daf 

% 24,89 43,20 41,86 43,37 40,41 

CO2
a
 % 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

ST °C 1290 1160 1200 --* --* 

HT °C 1470 > 1500 1340 --* --* 

FT °C 1495 > 1500 1400 --* --* 
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Cl % < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 

F % 0,0080 0,0130 0,0012 0,0020 0,0015 

Br % < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025 

I % < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 

* tavitelnost nebyla stanovena díky nízkému obsahu popela 

 

Ze vstupních surovin byl proveden chemický rozbor popela, který je vyjádřen jako obsah 

oxidů, vzniklých po spálení navážky vzorku. Výsledky tohoto rozboru jsou uvedeny v tabulce 

2  

Tabulka 2. Chemický rozbor popela vstupních surovin 

Parametr jednotka grafitická 

břidlice 

rýžové 

slupky 

burské 

oříšky 

bavlna slupky 

ořechů 

SiO2 % 72,85 94,80 50,33 2,05 66,75 

TiO2 % 1,36 0,05 0,92 0,82 0,42 

Al2O3 % 16,24 0,80 15,04 4,98 8,11 

Fe2O3 % 7,39 1,09 16,22 3,50 7,52 

MnO % 0,05 0,18 0,08 0,10 0,10 

MgO % 0,20 0,30 1,28 15,22 1,80 

CaO % 0,56 1,02 4,40 3,52 5,51 

Na2O % 0,82 0,15 0,60 2,59 1,55 

K2O % 0,72 0,90 5,13 38,28 6,52 

SO3 % 0,15 0,18 0,82 0,12 0,90 

P2O5 % 0,30 0,21 1,25 1,33 1,08 

 

V následující tabulce jsou výsledky rozboru stopových prvků vstupních surovin. 
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Tabulka 3. Stopové prvky v sušině vstupních surovin 

Parametr jednotka grafitická 

břidlice 

rýžové 

slupky 

burské 

oříšky 

bavlna slupky 

ořechů 

Te mg/kg < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 

Sr mg/kg 20,9 < 10,0 52,3 < 0,7 36,2 

Sb mg/kg 6,0 < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 

As mg/kg 19,2 < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 

Ba mg/kg 162,3 25,1 54,2 6,9 30,2 

Be mg/kg 0,52 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Pb mg/kg 1,09 < 0,3 1,28 < 0,3 2,14 

Cd mg/kg < 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08 

Cr mg/kg 50,3 10,9 36,2 1,22 32,9 

Co mg/kg 9,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Cu mg/kg 260 < 8,0 10,2 < 8,0 < 8,0 

Mn mg/kg 135,2 242,6 67,0 16,9 49,2 

Ni mg/kg 109,3 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 

Hg mg/kg 0,008 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,008 

Se mg/kg < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 

Ag mg/kg 1,1 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Tl mg/kg < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

V mg/kg 95,2 < 2,0 31,9 < 2,0 4,22 

Zn mg/kg 59,3 16,2 10,8 14,9 11,3 

Sn mg/kg < 2,0 4,09 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

Ge mg/kg < 10,0 -- -- -- -- 

Al mg/kg 81500 480 6870 < 100 3050 
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Jako pojidlo byl vybrán lehký olej. Výsledky rozboru tohoto oleje jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka 4. Rozbor lehkého oleje 

parametr jednotka lehký olej 

bod hoření °C 125 ÷ 127 

výhřevnost Qi
d 

MJ/kg 42,14 

obsah vodíku % 12,83 

hustota g/cm
3
 0,692 

obsah veškeré síry St
d
 % 0,32 

obsah Cl % < 0,0010 

obsah F % < 0,0010 

obsah Br % < 0,0025 

obsah vody W % < 0,0010 

mechanické nečistoty mg/l 0,0035 

PCB mg/kg < 0,08 

As mg/kg < 0,30 

Pb mg/kg < 0,10 

Cd mg/kg < 0,01 

Cr mg/kg < 0,10 

Co mg/kg < 0,50 

Cu mg/kg 1,13 

Hg mg/kg < 0,001 

Zn mg/kg < 1,0 
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Byla nutná předúprava vzorku. Grafitická břidlice byla o kusovitosti 100 ÷ 200 mm (obr. 20), 

bylo nutné ji zmenšit pomocí laboratorních drtičů. Nejprve byl použit čelisťový drtič (I), kde 

byla získána zrnitost do 20 mm, pak následovala úprava v druhém čelisťovém drtiči (II) na 

zrnitost pod 10 mm a následovala úprava na mlýnku (III) s výslednou zrnitostí pod 3 mm, jak 

je vidět na obrázku 21. Na analytický vzorek byl vzorek rozemlet ve vibračním mlýnu (obr. 

22) 

 

Obrázek 20. Grafitická břidlice 

 

   

a) I      b) II    c) III 

Obrázek 21. Úprava vzorku na drtičích před mícháním 
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Obrázek 22. Vibrační mlýn Karas 

Rostlinná biomasa byla zhomogenizována v nožovém drtiči Fritsch (obr. 23) na požadovanou 

zrnitost. Výstupní zrnitost z drtičů byla pod 3 mm. Rýžové slupky a odpadní bavlna nebyla 

upravována v drtičích.  

   

            a) detail drtiče  Fritsch   b) síto 3 mm 

Obrázek 23. Drtič Fritsch 

Nadrcená směs byla homogenizována v laboratorním mísiči Eirich (obr. 24) za podmínek 

uvedených v dalších kapitolách. Suchá směs bez příměsi oleje je zobrazena na obrázku 25. 
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Obrázek 24. Laboratorní mísič Eirich 

 

 

Obrázek 25.  Suchá směs biomasy 

5.4 Navržené směsi směsného biopaliva 

Z výsledků rozborů provedených u vstupních surovin je patrné, že samotná grafitická 

břidlice je díky vysoké popelnatosti a nízké výhřevnosti nepoužitelná samostatně. Hlavní 

složkou popela u grafitické břidlice je křemen. Z chemických vlastností nejsou patrné 

anomálie, které by znemožňovali využití jako směsné palivo.  Aditiva ve formě odpadní 

biomasy jsou z technologického využití vhodné pro další využití. Výhřevnosti se pohybují od 

15 ÷ 19 MJ/kg, při popelanosti od 3 ÷ 22 %. 

Byly připraveny 4 směsi biopaliva s ohledem na nepříliš dobré vlastnosti grafitické 

břidlice. V následující tabulce uvedeny připravené směsi. 
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Tabulka 5. Míchací poměry v % hmot. směsného paliva 

směs č.  grafitická 

břidlice 

rýžové 

slupky 

burské 

oříšky 

bavlna slupky 

ořechů 

olej 

I 75 5 5 5 5 5 

II 75 2 3 5 5 10 

III 50 5 10 5 20 10 

IV 50 5 10 10 20 5 

5.5 Peletizace a granulace 

Na základě testování směsného biopaliva byla vybrána jedna směs, která vykazovala 

nejlepší parametry a tato směs byla podrobena zkoušce granulace a peletizace. K této zkoušce 

byl použit laboratorní peletizační lis Kahl a laboratorní peletizační talíř. 

5.5.1 Peletizační lis Kahl 

K výrobě pelet byl použit laboratorní lis Kahl Presse 14.175. Jedná se o lis 

s gravitačním plněním pracujícím na principu plochých matric. Hlavními komponenty jsou 

drtící kola a příslušné matrice. Směs připravená k peletizaci se vsype do lisovacího prostoru a 

na matrici se vytvoří tzv. materiálový koberec. Otáčející se drtící kola zhutňují směs a vtlačují 

hmotu do kanálků matrice, které jsou tvarovány tak, že materiál je opět hutněn a z matrice 

jsou vytlačovány cylindrické extrudáty. Pomocí nožů jsou pak tyto extrudáty ořezávány na 

požadovanou délku. Na následujících obrázcích je znázorněn peletizační lis Kahl. Na 

následujícím obrázku je vidět peletizační lis Kahl včetně raznice. 
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a) celkový pohled   b) detail jednotlivých komponent 

Obrázek 26. Peletizační lis Kahl 

5.5.2 Peletizační talíř 

Na rozdíl od peletizačního lisu, u peletizačního talíře nedochází k tlakovému působení 

na vyráběnou směs. Princip výroby pelet na peletizačním talíři je následující: materiál je 

přiváděn v horní části na rotující peletizační talíř. Působením kohezních sil dochází 

k nabalování jednotlivých částic k sobě za normální teploty a tlaku, při vzniku pelet. Na 

následujícím obrázku je vidět laboratorní peletizační talíř. 

 

 

Obrázek 27. Peletizační talíř 

5.5.3 Výroba pelet 

Postup výroby pelet v laboratorním lisu Kahl byl následující: 

1. příprava směsi vhodných rheologických vlastností pro peletizační lis 
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2. homogenizace suché směsi v laboratorním mísiči Eirich po dobu 30 s při 

otáčkách mísy 45 ot/min a otáčkách míchacích segmentů 1500 ot/min 

3. zapracování oleje do zhomogenizované suché směsi v mísiči Eirich po dobu 5 

minut, při stejných parametrech míchání jako v bodě 2 

4. peletizace v lisu Kahl 

5.6 Výsledky a diskuse 

V první fázi řešení diplomové práce byly otestovány vstupní suroviny, výsledky jsou 

uvedeny v tabulkách 1 až 4 a je možné konstatovat, že samotná grafitická břidlice je 

nevhodná pro využití ve formě paliva. Nízká výhřevnost s vysokou popelnatostí předurčují 

tuto břidlici jen jako směsné palivo, kdy se musí přidat složky s vyšší výhřevností, aby toto 

nové směsné palivo mohlo být využíváno pro výrobu energie. Odpadní biomasa vykazovala 

příhodnější obsah popela, který je v rozmezí od cca 3 ÷ 22 %. Výhřevnost odpadní biomasy 

se pohybuje od cca 15 ÷ 19 MJ/kg. Z obsahu stopových prvků je možné vyčíst, že nejsou zde 

anomálie, které by znemožňovali využití odpadní biomasy do směsných paliv. Z chemického 

rozboru popela je patrné, že nejvíce je po spálení zastoupen oxid křemičitý SiO2, nejvíce byl 

obsažen u rýžových slupek, nejméně u odpadní bavlny. Z ostatních oxidů vyčnívá MgO u 

odpadní bavlny, kdy byla změřena hodnota cca 15 %. Posledním testovaným vstupním 

materiálem byl lehký olej. Tento olej má vysokou výhřevost, cca 42 MJ/kg, jeho parametry 

jsou vesměs dobré, obsah PCB je velice nízký, obsah mechanických nečistot, celkové síry 

jsou rovněž nízké. Hustota oleje je cca 0,7 g/cm
3
,  

Na základě výsledků prvotního rozboru vstupních surovin byly připraveny 4 vzorky 

směsného paliva, konkrétně 2 vzorky při poměru 75 % grafitické břidlice a 25 % biomasy a 2 

vzorky při poměru 50 % grafitické břidlice a 50 % biomasy. V následující tabulce jsou 

uvedeny rozbory směsného paliva. Toto palivo bylo připraveno v laboratorním mísiči Eirich 

dle postupu uvedeného v kapitole 5.5.3. Výsledná směs byla podrobena testování s cílem 

zjistit kvalitativní parametry směsného paliva.  

 

 

 



R. Kotíšek: Možnosti využití grafitické břidlice pro výrobu směsného paliva s přídavkem biomasy 

 

48 

 

Tabulka 6. Rozbor vyrobeného směsného paliva 

Parametr jednotka I II III IV 

W
a
 % 2,51 3,50 6,00 4,90 

A
d
 % 62,09 62,85 43,28 43,82 

St
d
 % 0,04 0,08 0,09 0,05 

Qs
d
 MJ/kg 9,66 11,59 15,24 13,28 

Qi
d
 MJ/kg 9,19 11,00 14,43 12,52 

Qs
daf 

MJ/kg 25,48 31,20 26,87 23,64 

Qi
daf 

MJ/kg 24,25 29,62 25,43 22,29 

C
daf 

% 58,16 67,28 62,33 54,39 

H
daf

 % 5,63 7,23 6,58 6,18 

N
daf 

% 0,31 0,05 0,81 0,72 

O
daf 

% 34,90 27,19 31,05 38,24 

CO2
a
 % < 0,1 < 0,1 < 0,01 < 0,01 

ST °C 1150 1140 1170 1175 

HT °C 1480 1480 1481 1485 

FT °C 1499 1499 > 1500 1499 

 

Z výsledků uvedených v tabulce 5 je možné konstatovat, že směsi se 75 % zastoupením 

grafitické břidlice mají vysokou popelnatost a dosažené spalné tepla, resp. výhřevnosti 

nedosahují vyšších hodnot. V porovnání s čistou grafitickou břidlicí je zde nárůst, ovšem 

výrazné snížení popelnatosti zde není. Popelnatost v porovnání s čistou břidlicí je u 75 % 

směsi snížena o cca 15 %, při nárůstu výhřevosti o 5 ÷ 7 MJ/kg. Toto palivo pro výrobu se 

jeví jako nevhodné a neefektivní. Vzorky paliva připraveného s 50 % zastoupením grafitické 

břidlice jsou na tom podstatně lépe, co se týče výhřevnosti. Bylo dosaženo hodnoty spalného 

tepla 13 ÷ 15 MJ/kg, což jsou hodnoty, které umožňují využít grafitickou břidlici jako směsné 

palivo s biomasou. Popelnatost se pohybuje do 45 %. Spalné teplo by se dalo navýšit 
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přídavkem lehkého oleje, jehož výhřevnost je 42 MJ/kg. Tavitelnosti popela jsou u 

vyrobeného směsného paliva na přibližně stejné úrovni, teplota měknutí ST ≈ 1150 ÷ 1175 

°C, tání HT ≈ 1480 °C a tečení FT ≈ 1500 °C. Jako nejlepší z technologických vlastností je 

směs III. 

Druhá fáze experimentální části diplomové práce se zaměřila na testování peletizace a 

granulace. Byla vybrána nejlepší směs, co se týče technologických vlastností s ohledem na 

nejlepší spalné teplo, resp. výhřevnost. Tato směs byla podle postupu uvedeném v kap. 5.5.3 

připravena nejprve pro granulaci v peletizačním talíři. Bohužel tato směs je pro granlaci 

v peletizačním talíři nevhodná, nedochází ke sdružování částic a následné tvorbě granulí. 

Následovaly testy v peletizačním lisu Kahl. Směs byla vyrobena stejným způsobem, byla 

nastavena frekvence otáčení lisovacích kol na 38,1 Hz, raznice byla zvolena 8 mm jak je vidět 

na obrázku 28. 

   

        a) frekvence otáčení    b) lisovací matrice 8 mm 

Obrázek 28. Nastavení lisovacích parametrů 

Lisování probíhalo bez problémů, připravená směs tvořila v lisu pelety, jak je vidět na 

následujícím obrázku. 
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Obrázek 29. Pelety z grafitické břidlice a biomasy 
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6 Závěr 

Diplomová práce se zabývá možnostmi využití grafitické břidlice pro výrobu 

směsného paliva. Cílem práce bylo vytvořit směs grafitické břidlice s odpadní biomasou a 

tuto směs otestovat za účelem zjištění základních technologických parametrů, jestli je 

využitelná jako směsné palivo. Byly vyrobeny celkem 4 směsi směsného paliva. Výsledky 

základního testování jsou v kapitole 5.6 a z výsledků jednoznačně plyne, že směs III vykazuje 

nejlepší výsledky, kdy bylo dosaženo nejvyšší hodnoty spalného tepla, resp. výhřevnosti. 

V další fázi testování bylo zjistit, jestli tato nejlepší vyrobená směs je schopna peletizovat, 

resp. granulovat. Jak plyne z výsledků popsaných v kap. 5.6, granulace je nevhodná z důvodu 

nespojení směsi do granulí. Peletizace proběhla zcela bez problémů, směs III tvoří pelety, jak 

je vidět v kap. 5.6 na obr. 29.  

Z výše uvedeného lze konstatovat, že grafitická břidlice s odpadní biomasou v poměru 

50 % břidlice: 40 % odpadní biomasy: 10 % odpadního lehkého oleje tvoří směsné palivo 

s výhřevností cca 15 MJ/kg, ze vstupních surovin lze vyrobit pelety, které odpovídají svými 

parametry kvalitativním parametrům kladeným na tuhá paliva.  
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