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Seznam veličin a zkratek 

a šířka propadového kanálu [m] 

b délka propadového kanálu [m] 

b1/4 měrný tepelný tok přes disky do vzduchu  [W.K
-1

] 

b3/4 měrný tepelný tok přes disky do štěpky  [W.K
-1

] 

c konstanta  [1] 

cp,sp měrná tepelná kapacita spalin [kJ.kg
-1

.K
-1

]  

cp,v měrná tepelná kapacita vody [kJ.kg
-1

.K
-1

] 

      měrná tepelná kapacita na vstupu [kJ.m
-3

.K
-1

] 

      měrná tepelná kapacita na výstupu [kJ.m
-3

.K
-1

] 

dd průměr disku [m] 

dh průměr díry v disku pro hřídel [m] 

dp vnitřní průměr potrubí [m] 

dvd vnitřní průměr disku [m] 

d měrná vlhkost [kg.kg
-1

] 

g gravitační zrychlení [m.s
-2

]  

k  součinitel prostupu tepla [W.m
-2

.K
-1

] 

lp délka jednoho potrubí [m]  

lt ztrátová délka potrubí [m] 

    hmotnost sušiny  [kg] 

     hmotnostní tok spalin [kg.hod
-1

] 

     hmotnostní tok vody  [kg.s
-1

] 

    hmotnost vody   [kg] 

    hmotnost vody ve formě páry [kg] 

mvod hmotnost vody odvedené 1 kg vzduchu  [kg.kg
-1

] 

mvz hmotnost vzduchu  [kg] 

n konstanta [1] 

p  atmosférický tlak [kPa] 

p´´p parciální tlak páry [kPa]  

qiz měrný tepelný tok izolovaného bubnu [W.m
-1

] 

qsp měrný tepelný tok spalin [W.m
-1

]  

qztr měrný tepelný tok ztrátový [W.m
-1

] 

r měrná plynová konstanta [J.m
-3

.K
-1

] 
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s výška disku [m] 

ssd dráha spalin v disku [m] 

ssp dráha spalin v potrubí [m] 

    teplota na výstupu [°C] 

   teplota na vstupu [°C] 

td teplota stěny disku [°C] 

tsp1 teplota spalin vstup [°C] 

tsp2 teplota spalin výstup [°C] 

tstř střední teplota spalin  [°C] 

tst teplota stěny [°C] 

tv1 teplota topné vody vstup [°C] 

tv2 teplota topné vody výstup [°C] 

tvz teplota vzduchu  [°C] 

vsp,p rychlost proudění spalin v potrubí [m.s
-1

] 

vsp,d rychlost proudění spalin v disku [m.s
-1

] 

w obsah vody v palivu [%] 

 

B1/4 tepelný tok přes disky do vzduchu  [W] 

B3/4 tepelný tok přes disky do štěpky [W] 

Gr Grashofovo kritérium [1] 

Pr Prandtlovo kritérium [1] 

Psp tepelný výkon spalin [kW] 

Nu Nusseltovo kritérium  [1] 

Qi,s   výhřevnost sušiny  [MJ/kg] 

     teplo k ohřátí sušiny  [kJ] 

   
    teplo dodané spalinami [kJ.hod

-1
] 

     teplo k ohřátí vody  [kJ] 

    teplo k odpaření vody [MJ] 

    výparné teplo vody  [MJ/kg] 

QtvII výkon výměníku TV II [kW] 

S1/4 plocha disku pro prostup tepla  [m
2
] 

S3/4 plocha disku pro přestup tepla  [m
2
] 

Sp plocha řezu potrubí [m
2
] 

   normální teplota [K] 
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   teplota reálná [K] 

Vc objem spalinového traktu [m
3
] 

Vd objem disku [m
3
] 

Vp objem potrubí [m
3
] 

      množství spalovaného plynu  [m
3

N.hod
-1

] 

      
    množství spalin vlhkých  [m

3
N.hod

-1
] 

       
   množství spalin v reálných podmínkách  [m

3
N.hod

-1
] 

Vvz objem vzduchu [m
3
] 

 

α součinitel přestupu tepla [W.m
-2

.K
-1

] 

    opravný součinitel  [1] 

    opravný součinitel pro oblouky [1] 

    opravný součinitel pro neizotermické proudění [1] 

ϕ vlhkost [%] 

λ součinitel tepelné vodivosti [W.m
-1

.K
-1

] 

    hustota spalin [kg. m
3
] 

τs doba setrvání spalin v sušárně [hod] 

 

 

BPS bioplynová stanice 

BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad 

BRO biologicky rozložitelný odpad 

CZT centrální zásobování teplem 

ČOV čistička odpadních vod 

KGJ kogenerační jednotka 

KO komunální odpad 

KÚ MSK krajský úřad moravskoslezského kraje 

MŽP ministerstvo životního prostředí 

RRD rychle rostoucí dřeviny  

VVN velmi vysoké napětí 
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1 Úvod 

K volbě tématu diplomové práce mě vedla snaha o zlepšení situace ve městě 

Kopřivnice, kde jsem prožil většinu svého života. Obnovitelná paliva, jakožto 

obnovitelný zdroj energie, vidím jako perspektivní, vzhledem k tomu, že fosilním 

palivům hrozí v blízké budoucnosti nedostatek, což může vést k vyšší ekonomické 

náročnosti využívání těchto paliv. Fosilní paliva jako taková zde budou dle mého 

názoru ještě hodně dlouhou dobu, otázkou ale je, jak výhodné bude jejich dobývání, a 

kdy překročí mez a přestanou být ekonomicky zajimavé. Alternativní formou, jak 

fosilní paliva nahradit, je využívání obnovitelných paliv. Obnovitelná paliva jsou v ČR 

dostupný zdroj, se kterým bychom měli počítat do budoucnosti.  

Na základě požadavků bude prohloubena probíraná problematika tak, aby byla 

správně pochopena i lidmi, kteří mají o obnovitelných zdrojích energie pouze obecné 

mínění. 

V první části práce jsou vyjmenovány a pospány obnovitelné zdroje energie, 

s důrazem na obnovitelná paliva. Zaměřuji se na možnosti využívání biomasy jako 

obnovitelného paliva. Jmenuji způsoby využívání biomasy a probírám možnosti 

využívání netradičních druhů biomasy pro energetické účely, jako jsou například 

rychle rostoucí dřeviny. U všech druhů vypisuji, v jakých hodnotách se může 

pohybovat jejich výnosnost. Popisuji technologie pro přípravu biomasy 

k energetickému využití jako je sklizeň biomasy a její úprava.  

Biomasa využívaná v termických procesech je nejčastěji zastoupena 

technologie. V práci jsou popsány problémy při spalování biomasy, jako jsou 

vlastnosti popelovin, vznik emisí a jiné. Charakteristickými vlastnostmi biomasy jsou 

vlhkost a výhřevnost. Dále jsou nastíněny změny v legislativě týkající se termického 

využívání biomasy, a to konkrétně upozornění na hlavní změny v zákoně o ochraně 

ovzduší č. 201/2012 Sb. 

Skladování biomasy je zásadní problém, který lze vyřešit technologiemi pro její 

zpracování. Tyto technologie jsou popsány a uvedeny také nároky na skladovací 

prostory. 
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S pěstováním biomasy souvisí ekonomické nároky nejen na samotné pěstování, 

ale také na výsadbu, sklizeň, zpracování a další potřebné úkony před využitím 

biomasy. Ve čtvrté kapitole uvádím náklady na produkci štěpky z plantáže topolů.  

Nejjednodušší využití biomasy je její spalování pro získání tepelné energie. Pro 

tento způsob využití popisuji různé spalovací zařízení, které mohou najít uplatnění 

v budovách a menších objektech v Kopřivnici. 

Ve výpočtové a konstrukční části práce navrhuji patrovou sušárnu na dřevní 

štěpku. Tato sušárna využívá odpadní spaliny, v našem případě ze spalování bioplynu 

na kogenerační jednotce v areálu bioplynové stanice. V sušárně sušíme dřevní štěpku a 

nedochází ke styku spalin se štěpkou. Takováto sušárna může nají t praktické využití 

nejen v energetice, ale také v potravinářství nebo v mnoha jiných odvětvích, kde jsou 

nároky na čistotu a kde se nesmí spaliny dostat do kontaktu se sušeným materiálem. 

Při návrhu zapojení sušárny vycházím z požadavku maximálního využití tepla spalin, 

kterým ohřívám topnou vodu, například pro budovy v areálu bioplynové stanice. 

V poslední části diplomové práce se zabývám biochemickou konverzí biomasy 

a to anaerobním fermentací. Tato metoda na rozdíl od kompostování využívá veškerý 

potenciál mokré biomasy, která je vhodná k fermentaci, a vytváří z ní bioplyn a 

hnojivo. Bioplyn je možné dál využívat pro spalování. V osmé kapitole je taktéž 

popsán můj pohled na problematiku sběru bioodpadu v Kopřivnici. V praktické části je 

navrženo místo pro výstavbu potenciální bioplynové stanice a vypočítáno teoretické 

množství bioplynu. V závěru je popsáno environmentální zhodnocení, kdy je 

stanoveno množství tepla, který bychom vyrobili využitím zdrojů biomasy vhodných 

pro anaerobní fermentaci. 
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2 Kopřivnice „Zdravé město“ 

2.1 Popis města 

Město Kopřivnice leží ve východní části republiky, zhruba 30km jižně od Ostravy 

v podhůří Beskyd. Má okolo 23 000 obyvatel, ze kterých většina žije na sídlištích 

v panelových domech. V okrajových částech města se v poslední době zahušťuje 

zástavba rodinných domů. Snahou města je dbát na ochranu životního prostředí a 

zavádět udržitelné technologie v rámci energetiky. V rámci tohoto bude v diplomové 

práci řešen potenciál a využívání obnovitelných paliv na území města Kopřivnice. 

V Kopřivnici je aktuálně jeden velký zdroj tepla, čímž je společnost Komterm, 

a.s., která provozuje kotle na spolužalování uhlí a biomasy (dřevní štěpky) a zásobuje 

teplem podnik Tatra a město Kopřivnice.  

2.2 Důvody volby města 

[35], [36] 

Toto město jsem si zvolil, jelikož jsem v něm žil téměř od narození, je to místo 

mého trvalého bydliště a změny, které se ve městě za 25 let mého života udály, sám 

pociťuji na své osobě. Rád bych spojil své energetické znalosti s energetickým 

hospodářstvím ve městě a zlepšil tak efektivitu využívání obnovitelných zdrojů 

energie. V grafu č. 2.1 je vidět nízký podíl biomasy pro výrobu tepla 

v Moravskoslezském kraji v roce 2009. Je snaha tento podíl zvyšovat. V grafu č. 2.2 

jsou zobrazeny průměrné roční náklady domácnosti na teplo v roce 2009. Z tohoto 

jasně vyplývá, že nejnižší náklady jsou právě při zdroji dálkového tepla z uhlí a 

biomasy a nejvyšších náklad dosahuje individuální vytápění plynem případně 

elektřinou. Do správné volby zdroje tepla se promítají různé vlivy, jako jsou dotace, 

dostupnost paliva a podobně, takže ne vždy můžeme říct, že právě tento zdroj tepla je 

nejvýhodnější. Musí se zvážit a propočítat různé alternativy a brát v potaz veškeré 

proměnné, které budou mít a konečnou cenu vliv. 

2.3 Důvody volby biopaliv 

Biomasa jako zdroj energie je všeobecně známa, a vyznačuje se příznivou cenou. 

Fosilní paliva se musejí draze získávat, kdežto biomasa je všude kolem nás, a pro její 

získání není nutné mnoho investovat. Z ekonomického pohledu se biomasa jeví jako 
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levný zdroj energie pro výrobu tepla. Na grafech č. 2.1 a 2.2 lze zjistit, jak na tom je 

biomasa v ČR ve srovnání s jinými palivy. 

 
Graf č. 2.1, Podíly paliv pro výrobu tepelné energie v jednotlivých krajích v roce 2009 [35] 

 

 

 
Graf č. 2.2, Roční náklady na teplo při průměrné spotřebě 30 GJ na byt v roce 2010 [36] 
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2.4 Místní agenda 21 (MA21) 

[23] 

MA21 je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a 

regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě a v obci nebo 

regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, 

strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených 

poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve 

všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy 

ostatních bytostí v prostoru a čase. 

Zjednodušeně řečeno, jedná se o agendu vytvořenou radou OSN, která se zabývá 

dokumentem OSN, který byl přijat na konferenci o životním prostředí v Rio de Janiero 

roku 1992 (na tzv. Summitu Země). Je programem pro 21. století a ukazuje cestu k 

udržitelnému rozvoji na naší planetě.  

2.5 Obnovitelné zdroje v Kopřivnici 

[12] 

V této kapitole budou krátce popsány a shrnuty možnosti využití obnovitelných 

zdrojů na území města Kopřivnice. Jelikož obnovitelná paliva jsou úzce spjata 

s ostatními obnovitelnými zdroji energie, posoudím i využití jiných obnovitelných 

zdrojů, než jen paliv. Vyloučím nevhodné a v dalších kapitolách podrobněji rozeberu 

využitelné zdroje. Obnovitelné zdroje energie by se měly přednostně aplikovat hlavně 

v budovách, které jsou zrekonstruované a mají nízké tepelné ztráty, nebo na nově 

vystavěné budovy. 

2.5.1 Slunce 

V současné době nejsou nainstalovány na budovách v majetku města žádné 

systémy využívající Slunce jako obnovitelný zdroj energie. Výjimkou je solární panel 

na střeše ZŠ Mniší, který byl nainstalován za účelem osvěty. Na tento panel plynuly 

finance z projektu MŽP – Slunce do škol. 

Solární termické panely pro výrobu tepla se dle energetického plánu města 

Kopřivnice budou umisťovat výhradně na objekty s celoroční vyšší spotřebou teplé 

vody, kde se tato voda využívá na praní, umývání, úklid, osobní hygienu, nebo pro 
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technologické účely. Mezi takovéto vhodné budovy se řadí domovy pro seniory, 

pečovatelské domy, bytové domy, plavecký bazén či zimní stadion. 

2.5.2 Vítr 

Realizaci větrných elektráren na území města prozatím neumožňuje územní plán. 

Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ MSK nechal v minulosti vypracovat 

studii vhodnosti umístění větrných elektráren v MSK, ale Kopřivnice jako obec 

s rozšířenou působností nebyla do lokalit, kde se větrné elektrárny doporučují postavit 

zahrnuta. 

2.5.3 Voda 

Využití vodí energie na území města Kopřivnice neuvažuji. Na území města 

jsou dva vodní zdroje, řeka Lubina a potok Kopřivnička, které vzhledem k průtokům 

nejsou vhodné pro využití jako zdroj energie. Další zdroj je přehrada Větřkovice, která 

leží na toku Svěceného potoka. Je využívána předevšém pro rekreaci a rybaření a jako 

vodní zdroj pro podnik Tatra. Plocha přehrady je 20 ha, s největší hloubkou 13,5 

metrů. Taktéž není vhodná pro využívání vodní energie ve větším měřítku. 

2.5.4 Geotermální energie 

Tepelná čerpadla je vhodné umístit do budov jako doplňkový zdroj tepla, kdy 

v létě mohou pokrýt veškerou potřebu tepla a v zimě doplňovat primární zdroj, 

například kotel na biomasu.  

2.5.5 Biomasa 

Využití biomasy jako obnovitelného paliva je dále rozebrána v kapitole 

„Energetické využití biomasy“ a „Biochemická konverze biomasy“. 
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3 Energetické využití biomasy 

[2],[8],[10], [11],[24] 

Typ přeměny Způsob přeměny Energetický výstup 
Odpadní materiál, 

druhotná surovina 

Termochemická 

konverze (suché 

procesy) 

Spalování Teplo vázané na nosič Popeloviny 

Zplyňování Generátorový plyn 
Dehtový olej, uhlíkaté 

palivo 

Pyrolýza Generátorový plyn 
Dehtový olej, pevné 

hořlavé zbytky 

Biochemická konverze 

(mokré procesy) 

Anaerobní fermentace Bioplyn Fermentát 

Aerobní fermentace Teplo vázané na nosič Fermentát 

Fyzikálně – chemická 

konverze 
Esterifikace bioolejů Metyester biooleje glycerin 

Tabulka č. 3.1, Možné způsoby využití biomasy k energetickým účelům [2] 

 

Definice biomasy 

Biomasa je substance biologického původu (pěstování rostlin v půdě, nebo 

vodě, chov živočichů, produkce organického původu, organické odpady).  

Biomasu získáváme záměrně z výrobní činnosti nebo využíváme odpadů ze 

zemědělské, potravinářské a lesní výroby, z komunálního hospodářství, z údržby 

krajiny a péče o ni. 

3.1 Využití biomasy k energetickým účelům 

Nejdůležitější parametr při posuzování biomasy vhodné k energetickým účelům 

je její vlhkost. Ta určuje množství využitelné sušiny v materiálu. Hranice je 50%, 

vlhkost nad touto hranicí předurčuje biomasu k mokrým procesům, vlhkost pod touto 

hranicí naopak k suchým procesům využití. Například dřevní biomasa, která se 

k mokrým procesům nepoužívá, se vysouší na nižší vlhkost a je využívána v suchých 

procesech. 
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Základní způsoby využití: 

 termochemická přeměna (suché procesy) 

o spalování 

o zplyňování 

o pyrolýza 

 biochemická přeměna 

o alkoholové kvašení 

o metanové kvašení 

 fyzikální a chemická přeměna biomasy 

o mechanicky – štípání, drcení, peletování, lisování, … 

o chemicky – esterifikace surových bioolejů 

 získávání odpadního tepla 

o při kompostování, aerobním čištění odpadních vod, anaerobní 

fermentaci 

3.1.1 Zdroje biomasy vhodné k energetickému využití 

 fytomasa s vysokým obsahem lignocelulózy 

 fytomasa olejnatých plodin 

 fytomasa s vysokým obsahem škrobu a cukru 

 organické odpady a vedlejší produkty živočišného původu 

 směsi různých organických odpadů 

3.1.2 Biomasa vhodná pro získávání energie 

 rostlinné zbytky ze zemědělství a z údržby krajiny (sláma, zbytky 

z prořízek, odpady ze sadů,…) 

 odpady z živočišné výroby (exkrementy z chovů hospodářských zvířat, 

zbytky krmiv,…) 

 komunální organické odpady (kaly z ČOV, organické zbytky z údržby 

zeleně, tráva,…) 

 Organický odpad z potravinářství a průmyslu (odpady z jídelen, ze 

zpracování rostlinné produkce, odpady z jatek, odpady z dřevařských 

provozoven, z vinařských provozoven,…) 
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 Lesní odpady – dendromasa (dřevní hmota z probírek, kůra, větve, 

palivové dřevo, klest,…) 

3.1.3 Netradiční potenciálně vhodné energetické plodiny 

[2], [25], [31] 

Sloní tráva 

Víceletá travina původem z tropické oblasti. Tam dosahuje výšky až 7 metrů a 

výnos se pohybuje okolo 70 t/ha ročně. U nás po aklimatizaci dosahuje výnosu cca 30 

t/ha ročně. Složení: 45% C, 6%H, 0,2% N, 3% popelovin. Výhřevnost absolutně suché 

biomasy je až 18,5 MJ/kg. Sloní tráva je možná sklízet běžnými technickými 

prostředky pro sklizeň silážní kukuřice. Suché rostliny se mohou sklízet v zimě, toto 

umožní vyrovnání potřeb pracovních sil v zemědělství i v zimním období. 

Křídlatky 

Jedná se o vytrvalé rostliny. Sklizeň je nejvhodnější v období od ledna do 

března, kdy je v rostlině nejlepší poměr obsahu sušiny k vodě. Momentálně patří tyto 

rostliny na seznam mezi škodlivé a invazivní rostliny. Na 1 m² vyroste až 200 lodyh, to 

vede k vytlačování ostatní vegetace. Velké množství spadaného listí taktéž nepříznivě 

ovlivňuje prostředí.  

Z hlediska energetiky je ovšem křídlatka povaována za jednu z nejlepších 

surovin pro tvorbu biomasy. Z 1 ha je výtěžnost přibližně 30 tun suché hmoty, při 

výhřevnosti okolo 17 MJ/kg lze z hetkaru získat až 600 GJ tepelné energie. Založení 

plantáže o výměře 1 ha vyjde na zhruba 50 000,- Kč. Po vysušení se štěpka může 

briketovat. 

Krmný šťovík 

Vysévá se na jaře, případně do první poloviny června. První rok se nesklízí, 2. 

rok  dosahuje výšky 1,5 – 2 metry a koncem května je vykvetlý. Po zaschnutí v první 

polovině července je možná jeho sklizeň. Z jednoho hektaru lze pomocí spalování 

získat až 250 GJ tepelné energie. 
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Rychle rostoucí dřeviny (RRD) 

Jejich uplatnění je zejména v místech ohrožených imisemi, kde je omezeno 

pěstování plodin pro potravinářské účely. U nás se převážně pěstuje vrba či topol. 

Vrby dobře snášejí téměř všechny klimatické podmínky, takže se u nás hodí lépe pro 

pěstování jak topol, který špatně snáší například jarní mrazíky při jeho brzkém růstu. 

Taktéž kvůli sněhu by se neměly plantáže zakládat v místech, kde je z historického 

hlediska veklá pravděpodobnost zvýšených sněhových srážek v zimě. Naopak k vodě 

je topol tolerantnější a není tak náročný, jako vrba. Japonský topol, u nás prodávaný 

jako klon J-105 a J-104 a jeho výsadba je jednoduchá. S výhodou lze RRD vysazovat 

jako větrolamy, nebo pro odvodnění podmáčených území. 

Zajimavé řešení je výsadba RRD v areálu podniku Tatra, kde by se mohlo 

využít volných zelených ploch právě k pěstování RRD. Firma Komterm, v současné 

době výrobce a dodavatel tepla v Kopřivnici, spoluspaluje dřevní štěpku s uhlím, tudíž 

by mohla mít zdroj štěpky přímo v areálu. 

Rostlina Výnos [t/ha] Rostlina Výnos [t/ha] 

Jednoleté: Vytrvalé: 

Konopí 12,05 Křídlatka 37,5 

Hyso 19,33 Šťovík krmný 43 

Čirok zrnový 9,83 Sléz topolovka 13,4 

Čirok cukrový 14,77 Pajasan žláznatý 16,97 

Tabulka č. 3.2, Výnos suché hmoty vybraných druhů rostlin [2] 

V tabulce je vidět výnosnost jednotlivých druhů rostlin, která je nejvyšší u 

šťovíku a křídlatky. Jako nejméně efektivní se jeví pěstování čiroku, u kterého je 

výnos pouhých 10 tun na hektar. 

3.2 Limity využitelnosti biomasy k energetickým účelům 

 konkurence ze strany využitelnosti biomasy k potravinářsským, krmným 

účelům, biomasy jako suroviny pro psůmyslové úřely,… 

 ekonomicky výhodnější využívání klasických zdrojů energie. Toto může 

změnit ekologická legislativa 

 problémy při maximálním využití zdrojů v důsledku jejich rozmístění a 

rozmístění spotřebičů energie, dále také v důsledku zatím poměrně 
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neprobádaného tématu akumulace energií, problémy při transportu a 

distribuci energie z biomasy 

 menší negativní dopady na životní prostředí 

 biomasa se řadí mezi obnovitelné zdroje energie 

 je to dostupný zdroj energie v rámci ČR 

 využití spalitelných odpadů (možná likvidace toxických odpadů) 

Druh biomasy 

Ostatní 

procesy 
Suché procesy Mokré procesy 
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Energetické plodiny lignocelulózou (dřevo, 

sláma, obilniny) 
0 1 3 1 1 1 2 2 

Olejnaté plodiny (řepka, slunečnice, len) 3 0 2 0 0 0 0 2 

Energetické plodiny škrobnaté nebo cukernaté 

(brambory, cukrová řepa, obiloviny) 
0 0 1 1 1 3 0 1 

Odpady z živočišné výroby (exkrementy, 

mléčné odpady) 
0 2 1 1 1 0 2 3 

Organický podíl komunálních odpadů 0 1 3 2 2 0 1 3 

Organický odpad z potravinářské nebo jiné 

průmyslové výroby 
0 1 1 0 0 2 2 3 

Odpady z dřevařství 0 0 3 2 2 0 0 0 

Odpady z lesního hospodářství 0 1 3 2 2 0 1 2 

Rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby a 

z péče o krajinu 
0 1 3 1 1 0 1 2 

Získané produkty I II III IV V VI VII VIII 

Tabulka č. 3.3, Vhodnost aplikace různých způsobů konverze biomasy k energet. účelům [2] 

 

Legenda: aplikace technologie v praxi 

0 – nelze použít, nebo se v praxi nevyužívá 

1 – technicky zvládnutelná technologie, v praxi nepoužívaná 

2 – vhodné jen pro určité technicko – ekonomické podmínky 

3 – často používaná technologie 

I – olej, metylester, II, III – teplo vázané na nosič, IV – hořlavý plyn, V – pevné palivo, dehtový 

olej, plyn, VI – etanol, metylalkohol, VII – teplo vázané na nosič, VIII – metan 
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Tabulka č. 4.3 poskytuje přehled o vhodnosti využití jednotlivých druhů 

biomasy pro energetické účely. Například dřevní biomasa je nejvhodnější na 

spalování, naopak nejméně vhodná je pro zplyňování a pyrolýzu, pro exterifikaci 

bioolejů se nepoužívá. BRKO se s výhodami využívá pro anaerobní fermentaci a 

získáváme tím spalitelný bioplyn. Z olejnatých produktů se využívá například řepka a 

to pro proces esterifikace, kdy vzniká spalitelné palivo – bioolej. Pro tento proces je 

tato surovina z biomasy jediná vhodná. 

3.3 Technologie pro přípravu biomasy k energetickému využití 

[2], [8] 

Popis technologie je v diplomové práci z důvodu nastínění možností. Pro oblast 

technologie přípravy biomasy tuto dělíme na dva základní typy: bylinnou a dřevní. 

3.3.1 Prostředky pro sklizeň bylinné biomasy 

Sekačky 

Dělíme podle sekacího nástroje na bubnové nebo diskové. Jsou to zařízení 

určená k sekání bylin a jejich oddělení od spodní kořenové části. 

Řezačky 

Použijí se, pokud je požadavek mít na výstupu řezanku, například u řepky. 

Žací mlátičky a mačkače 

Stroje pro sklizeň zrna a oddělení slámy od spodní kořenové části rostliny.  

Shrnovače 

Slouží ke shrabování proschlé biomasy do řádků. 

Lisy 

Pro lisování případně svinování slámy, sena enbo siláže do balíků. Rozlišujeme 

lisy pro válcové a pro hranaté balíky. 
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Kombajny 

Kombajny použijeme pro sklizeň brambor a řepy, oddělují zeminu od rostliny a 

zároveŇ třídí nadzemní a podzemní část rostliny.  

3.3.2 Prostředky pro sklizeň dřevní biomasy 

Zdroje dřevní biomasy jsou lesy, odpady z prořízek, zde můžeme využít velké 

množství na trhu nabízených motorových pil a křoovinořezů. Dalším zdrojem jsou 

plantáže rychlerostoucích dřevin (RRD), zde je nejvhodnější použít speciální stroje. 

Pro vrby s obmýtní dobou do 4 let je vhodné použít řezačku na kukuřici. Pro 

starší vrby nebo topoly se používá stroj s odřezávačem, obvykle opatřeným 

kotoučovými pilami a podávacím ústrojím. Odřezané RRD se buďto mohou přímo 

štěpkovat, nebo mohou být odváženy ve snopech nebo otepích na další úpravu. 

3.4 Technologie úpravy biomasy 

Pohlíží se na dvě hlediska, a to jak na hledisko vlhkosti, tak na žádanou formu 

úpravy biomasy. 

Vlhkost se odstraňuje z biomasy určené pro termické zpracování sušením. Pro 

biochemické procesy je vhodné biomasu sklízet s co největším obsahem vody 

vzhledem k danému následnému procesu zpracování.  

Formaúpravy biomasy může být do balíků, pelet, briket, štěpky a jiných. 

K tomuto se používají následující stroje: 

Lisy 

Lisují vhodnou biomasu do válcové nebo hranaté formy, Mohou být také 

vybaveny noži pro úpravu okrajů a zařezání materiálu. 

Paketovací lisy se používají pro lesní odpad, pracují na stejném systému jako 

losy na slámu, používá se ovšem větší tlak, z důvodu většího odporu větví. 

Peletovací a briketovací lisy vytvářejí pelety, nebo brikey z dřevních i 

bylinných druhů biomasy, zpracovávají ale i kaly z ČOV. Pojivo je lignin, kterého je 

ve dřevní hmotě obsaženo dostatek. V ostatních materiálech kde ho je nedostatek je 

přidáván ve formě aditiv (kukuřičná mouka, škrob, melasa). Proces peletování začíná 



25 

 

sušením, následně se biommasa rozdrtí a upravuje, poté je na řadě peletizace, kde se 

vtlačuje materiál  již do své nové podoby, pelet, chladí se a nakonec se balí. 

Štěpkovače 

Slouží k dělení dřeva pomocí sekacích nožů napříč vlákny tak, že štěpka pak 

splňuje požadované rozměy. Hlavní hledisko dělení je na diskové, bubnové a 

šroubové. 

3.5 Termické procesy zpracování biomasy 

[10], [11], [24] 

Spalování biomasy doprovází myšlenka nulové bilance CO2, to znamená, že při 

spalování biomasy se do ovzduší uvolňuje pouze takové množství CO2, jaké bylo 

spotřebováno rostlinou za období jejího růstu. 

3.5.1 Problémy při spalování biomasy 

Při procesu spalování se uvolňuje vysoký podíl prchavé hořlaviny, což se děje při 

teplotách nad 200°C. Biopalivo při spalování vytváří delší plameny, které vedou 

k potížím při přístupu spalovacího vzduchu, potažmo kyslíku do plamene pro dokonalé 

spálení (oxidaci) prvků. Dlouhá doba prohoření v řádu sekund zabraňuje možnosti 

využití tepla u plamene, který se nesmí zchlazovat kvůli možné tvorbě sazí. Při 

spalování je také vyšší spotřeba vzduchu a obtížnější promíchávání vzduchu se 

spalovanými plyny. Přebytek vzduchu se pohybuje od hodnoty 1,5 do 2. Teploty 

tavení, tání a tečení popeloviny z biomasy jsou nízké (860-1100°C), toto vede 

k zalepování teplosměnných ploch. V palivu je nízká energetická hustota, to znamená 

nízký podíl množství obsažené uvolnitelné energie k celkovému objemu nebo 

hmotnosti. Typickým příkladem je sláma nebo piliny. Na opačné straně stojí brikety a 

pelety, ve kterých je biopalivo slisováno a je takto zvětšena koncentrace uvolnitelné 

energie – energetické hustoty. V popílku se mohou vyskytovat těžké kovy, které jsou 

nejvíc zastoupeny v kalech z ČOV z průmyslové sféry.  

3.5.2 Emise ze spalování biomasy 

Při spalování biomasy vznikají emise stejné, jako při spalování jiných 

organických paliv. Nejvýznamnější jsou emise: 
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CO2 – oxid uhličitý, je hlavní složkou spalin a je označován jako skleníkový plyn. 

Vzniká oxidací uhlíku při dokonalém spalování za dostatečného přístupu kyslíku 

(vzduchu). 

CO – oxid uhelnatý, vzniká při nedokonalém spalování, tudíž nedostatečném 

přístupu kyslíku. Je jedovatý. 

NOx – souhrnný název pro oxidy dusíku NO a NO2. Z hlediska spalování biomasy 

se dělí na:  

 termické NOx – u spalování biomasy minimální, jelikož nedosahujeme 

vysokých teplot, při kterých právě termické noxy vznikají. 

 palivové NOx – vznikají z dusíku obsaženého v palivu 

 promptní NOx – vznikají na rozhraní plamene rozkladem 

molekulárního dusíku přes meziprodukty na NO reakcemi za 

přítomnosti uhlovodíků. Jejich množství je taktéž velmi malé. 

SO2 – biomasa pro spalování obsahuje velmi nízké hodnoty zastoupení síry, 

proto jsou emise oxidu siřičitého ze spalování biomasy téměř nulové. 

3.5.3 Legislativa v termickém využívání biomasy 

[20], [21],  

Od 1. září 2012 vstoupil v platnost nový zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, 

který nahrazuje starý zákon č. 86/2002 Sb. Zákon se snaží přistupovat ke zdrojům 

znečištění individuálněji s ohledem na místa, kde mají nové zdroje vyrůst. V příloze 

jsou zdroje vyjmenovány, tepelné zdroje, spalující tuhá, kapalná a plynná paliva mají 

povinnosti zpracovat například rozptylovou studii, kompenzační opatření a další. Toto 

se týká zdrojů vyjmenovaných, s výkonem nad 300 kW. Zdroje menší, 

nevyjmenované, musejí pro povolení získat závazné stanovisko obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností dle §11 odst. 3. U větších zdrojů bude mít provozovatel 

povinnost provést určitá kompenzační opatření, která povedou k udržení nebo zlepšení 

imisní situace v místě výstavby. 
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3.6 Vlastnosti biomasy 

[2] 

3.6.1 Vlhkost biomasy 

Je velmi proměnlivá. Čerstvá biomasa může dosahovat i 70% vlhkosti. To je 

z energetického hlediska 70% vody hmotnostně v palivu. Proto je vhodné biomasu 

sušit, nejlépe v sušárnách. Ale může se sušit i volně ložená biomasa pod střechou, 

plachtou a podobně, vlivy okolního prostředí, povětrnostních podmínek. Sušení 

v sušárnách je vhodné především pro dřevní štěpku, pro kterou jsou charakteristické 

menší kusy, tudíž má velký měrný povrch a voda se snadněji odpařuje. Po vysušení 

můžeme dosáhnout vlhkosti i 10%, avšak pro spalování nám stačí vysušit štěpku na 

hodnotu okolo 20% - 30%, při vyšším stupni vysušení se musí využít velké množství 

energie. 

3.6.2 Výhřevnost biomasy 

Maximální hodnoty výhřevnosti dosahuje vysušené dřevo, a sláma obilnin a 

travin, hodnota se pohybuje okolo 18 – 19 MJ/kg. Výhřevnost se snižuje tím, čím víc 

vody palivo obsahuje. Této vodě musíme dodat teplo potřebné k jejímu odpaření. Toto 

teplo tudíž nevyužijeme. Pokud teplota spalin za poslední teplosměnnou plochou 

přesahuje 101°C, voda nekondenzuje a pára s touto tepelnou energií odchází z procesu 

pryč. Kvůli tomuto jsou již na trhu tzv. kondenzační kotle, které tuto energii z páry 

dokážou využít. Voda ve spalinách kondenzuje, a toto využitelné teplo zvyšuje 

účinnost, což se projeví v návratnosti investice do daného zařízení.  

Výpočet výhřevnosti paliva:    
                    

   
 

 Qi,s … výhřevnost sušiny 

 w … obsah vody v palivu 

    … výparné teplo vody 2,44 MJ/kg 
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Palivo 
Roz-

mezí 

Výhřev-

nost 

Podíl 

prchavé 

hořlaviny 

Obsah 

pope-

lovin 

Vlhko

st 

Elementární složení 

C H O N S 

[MJ/kg] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Obilní 

sláma 

min. 15 70 3,5 12 43,9 5,4 38 0,3 0,05 

max. 17,5 82 6,5 25 48 6,4 43,3 0,7 0,2 

Dřevo 
min. 16,9 70 0,2 10 45 5,3 41,4 0,1 0,02 

max. 19 85 3 60 52 6,5 46 1,7 0,3 

Černé 

uhlí 

min. 27 10 3,7 10 65 2,8 5 0,9 0,5 

max. 32,5 40 17 30 84 5 9,1 2 1,5 

Zemní 

plyn 
min. 32 100 0 Do 0,5 19 80 0 0,2 0 

Tabulka č. 3.4, Složení různých druhů paliv [2] 

V tabulce složení různých druhů paliv je vypsáno elementární složení, a 

můžeme porovnat složení biomsy (dřevo, sláma) se složením fosilních paliv. Dále také 

můžeme porovnat výhřevnost, která je právě u fosilních paliv vysoká, vzhledem 

k době, při které docházelo k ukládán ía koncentraci uvolnitelné energie. Nás hlavně 

zajimá obsah uhlíku (C), který je hlavním oxidačním prvkem, a tedy jakýmsi 

ukazatelem uvolnitelné tepelné energie. Obsah síry je důležitý s ohledem na emise 

oxidů síry. V zemním plynu je velké množství vodíku, ten je vázán na uhlík, a při 

oxidačních reakcích oba prvky uvolňují teplo.  

Obsah 

vody 

Palivo 

Dřevo Kůra 

% [MJ/kg] [kW/h.kg] [MJ/kg] [kW/h.kg] 

0 18,5 5,1 18,8 5,2 

10 16,4 4,6 16,7 4,6 

20 14,3 4,0 14,6 4,1 

30 12,2 3,4 12,5 3,5 

40 10,1 2,8 10,5 2,9 

50 8,0 2,2 8,4 2,3 

60 6,0 1,7 6,3 1,8 

Tabulka č. 3.5, Skutečná výhřevnost dřeva a kůry v závislosti na obsahu vody [2] 

V tabulce skutečné výhřevnosti je vidět vliv obsahu vody na výhřevnost, kdy 

při vysušení dřeva na reálnou vlhkost okolo 30% je výhřevnost cca 12 MJ/kg, a dřevo 

může dodat tepelnou energii 3,4 kW/h.kg. Při obsahu vody okolo 60 % (krátkodobě 

sušené dřevo) výhřevnost klesne na polovinu.  
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Obsah 

vody ve 

dřevě [%] 

Potřeba paliva na 

jednotku výkonu 

A [%] B [%] 

0 100 - 

10 111 - 

20 127 100 

30 150 118 

40 180 143 

50 232 181 

60 300 235 

Tabulka č. 3.6, Množství dřeva ke stejnému tepelnému výkonu při různé vlhkosti [2] 

V této tabulce je názorně vidět, jak se zvětší potřeba množství dodaného dřeva 

při různém obsahu vlhkosti, kdy při 40% vlhkosti potřebujeme o 80% více dřeva na 

uvolnění stejného množství tepelné energie, které by bylo uvolněno z absolutně 

suchého dřeva. V praxi tohoto vysušení lze jen těžko dosáhnout, proto bereme v potaz 

druhý sloupec „B“, kdy je palivo porovnáno vzhledem k základní vlhkosti 20%, a při 

vlhkosti 40% bychom potřebovali o 43% paliva více. 

3.6.3 Hořlavina v biomase 

Hořlavina je část paliv, která se účastní oxidačních reakcí, které uvolňují teplo. 

Jedná se o prvky C, H, S (uhlík, vodík, síra). N, dusík, se obvykle neúčastní oxidace, 

O2, kyslík, který je v palivu se oxidace účastní a podporuje ji.  

Při spalování dřevní hmoty se uvolňuje největší množství prchavé hořlaviny, která 

hoří ve vznosu mezi roštem a komínem, toto je důvod hoření s dlouhým plamenem. 

Prchavá hořlavina se dostává v kotlích pro fosilní paliva do prostoru, kde se 

nedokonale míchá se vzduchem, a tím vzniká nedokonalé spalování, které vede ke 

vzniku tzv. chemického nedopalu (vznik emisí oxidu uhelnatého, CO). Toto má za 

následek zvýšení ztrát. Proto se dřevo spaluje jen v jednotkách určených pro spalování 

dřeva. Tyto kotle mají speciálně upravené topeniště. Při spalování dřeva v kotlích 

určených pro fosilní paliva se dosahuje minimální účinnosti a to má negativní vliv na 

životní prostředí. V neposlední řadě se v těchto kotlích projevuje nedokonalé 

spalování, které s sebou nese emise karcinogenních látek a aromatických uhlovodíků. 
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Graf č. 3.1. Vliv vlhkosti na výhřevnost biomasy 

3.6.4 Problémy při spalování dřevní biomasy 

Popel z biomasy má nízkou teplotu tání, tavení a tečení, což vede k zalepování 

stěn spalovací komory. Snížením teploty spalování nebudeme dosahovat těchto teplot 

a popelovina se nezačne spékat a lepit, to způsobíme zvýšením přebytku vzduchu, 

které ovšem vede k nižší účinnosti a větší komínové ztrátě z důvodu většího toku 

spalin. 

3.7 Skladování biomasy 

Jak už bylo popsáno výše, biomasa jako palivo má malou energetickou hustotu. 

Proto je náročnější na skladovací prostory. Vysoušením a případně briketováním se 

zvyšuje energetická hustota i výhřevnost paliva a dosáhneme větší efektivnosti při 

skladování biomasy. Výhřevnost při 50% vlhkosti – 7,17 MJ/kg, výhřevnost při 10% 

vlhkosti – 16,7 MJ/kg. 

Palivo 

Výhřev-

nost 
Hmotnost [kg/m

3
] 

Energie 

v 1 m
3
 

Energie 

v 1 m
3
 

Skladovací prostor 

[MJ/kg] rozmezí průměrná [GJ/m
3]

 
[MW/h.

m
3
] 

[m
3
/GJ] [m

3
/MW.h] 

Palivové dřevo 

- polena 
15 320 - 450 385 5,775 1,6 0,17 0,62 

Štěpka 10 180 - 410 295 2,95 0,82 0,34 1,22 

Dřevěné 

brikety, pelety 
21 600 - 1100 850 17,85 4,96 0,06 0,2 

Černé uhlí 26 770 - 880 825 21,45 5,96 0,05 0,17 

Tabulka č. 3.7, Potřebné skladovací prostory pro palivo [2] 
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Tabulka porovnává skladovací prostory a vlastnosti skladovaného materiálu. 

Palivového dřeva s výhřevností 15 MJ/kg uskladníme 0,17 m
3
 na GJ uvolněné tepelné 

energie, což představuje zhruba 5,9 GJ tepelné energie na v 1 m
3
 uskladněného dřeva. 

U štěpky je tato energie v 1 m
3
 přibližně 3 GJ, což je dáno především třetinovou 

výhřevností štěpky oproti dřevu. U dřevěných briket a pelet se dostáváme s hodnotou 

energie na uskladněný kubík paliva k hodnotám blízkým černému uhlí, což je 

způsobeno především slisováním a tudíž koncentrací energie do malého objemu, 

hodnotově okolo 18 GJ na m
3
. 

Biomasa 
Měrná 

jednotka 

Smrk/jedle štěpka Buk/dub štěpka Energetické 

obilí, celá 

rostlina, 

pelety 

RRD 

Obilní 

sláma, 

balíky 
Suchá Vlhká Suchá vlhká 

vlhkost % 10 40 10 40 15 15 14 

Spotřeba paliva pro kotel při teoretické účinnosti 100% o výkonu 

20 kW [kg/h] 4,5 7,3 4,3 6,9 4,8 4,7 4,8 

50 kW [kg/h] 11,3 18,3 10,7 17,3 12,1 11,7 11,9 

100 kW [kg/h] 23 37 21 35 24 23 24 

Týdenní zásoba paliva pro kotel 
Počet 

balíků 

20 kW [m
3
] 4,5 5,1 2,5 3,1 1,6 3,2 1,6 

50 kW [m
3
] 11,3 12,8 6,2 7,8 4,1 7,9 4 

100 kW [m
3
] 23 26 12 16 8 16 8 

Tabulka č. 3.8, Spotřeba biopaliva z hlediska maximální hodinové spotřeby [2] 

 

V tabulce č. 3.8. je uvedena spotřeba paliva v kilogramech za hodinu při 

provozu kotle se 100% účinností. Například pro 20 kW kotel a palivo suchá štěpka ze 

smrku je to 4,5 kg/h, což je 106 kg denně (při plném výkonu kotle a 100% účinnosti). 

U slámy pro stejný kotel by se jednalo o 4,8 kg/h, respektive 115 kg/den. Spodní tři 

řádky znázorňují objemové množství paliva, potřebného pro týdenní provoz, takže lze 

lehce odvodit potřebný prostor pro skladování. 
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4 Ekonomické aspekty využívání biomasy 

[2] 

Sběr 

zbytků 
Přibližování Štěpkování 

Doprava 

1 
Sklad Mezisoučet 

Doprava 

2 
Celkem 

S 10% 

ziskem 

Veřejně prospěšná organizace (školní závod) 

92 188 365 179 161 983 91 1075 1182 

Malý dodavatel (komunální podnik) 

104 0 601 201 174 1080 91 1171 1288 

Střední dodavatel (lesní závod) 

92 182 318 179 166 936 91 1027 1130 

Tabulka č. 4.1, Cena energetické štěpky [Kč/t] při dopravě na vzdálenost do 15 km (2003) [2] 

V tabulce níže jsou uvedeny náklady na zpracování a dopravu tuny dřevní štěpky 

v závislosti na velikosti dodavatele (pěstitele). Celkové náklady se skládají z ceny za 

sběr materiálu (zbytků), ceny za dopravu dřeva ke štěpkování, pokud není štěpkovací 

zařízení přímo u zdroje, jako je například u malého dodavatele. Další část ceny tvoří 

doprava štěpky do skladu a doprava štěpky ze skladu ke spotřebiteli nebo ke 

spalovacímu zařízení. Konečná cena je navýšena o 10% zisk pro přepravce a 

zpracovatele. Tyto ceny jsou z roku 2003 a dnes již neplatí, slouží pouze pro srovnání 

cenových nákladů u různých dodavatelů. 

4.1 Náklady na biopaliva 

Ekonomika využívání biopaliv je závislá na tom, v jakém období je sestavována. 

To znamená, že pro různá období v horizontu několika let budou náklady na využívání 

biopaliv různé. Záleží na konkrétní ceně vstupů, pohonných hmot, nákladů na stroje, 

lidskou práci a další. 

4.2 Náklady na produkci štěpky z rychle rostoucích topolů 

[26] 

Informace o nákladech se ve všech zdrojích liší. V reálu totiž působí mnoho 

faktorů, kterými jsou náklady ovlivňovány, a tím se také liší ekonomika pěstování 

biopaliv. Pro příklad jsou uvedeny náklady, které byly empiricky stanoveny na 

vyprodukování objemového a hmotnostního množství štěpky z reálné plantáže topolů 

v lokalitě Chlumská hora. 
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Výsadba a sklizeň 

Můžeme ovlivnit hustotu výsadby stromků na 1 ha. Tato hodnota se může 

pohybovat od 8 000 po 20 000 ks. Do nákladů se také promítne použitá mechanizace 

pro těžbu a zpracování. Při obvyklé výsadbě v ČR do 1 ha se nevyplatí kupovat velké 

těžební stroje. Vysazují se řízky rychle rostoucích dřevin, v menší míře je vhodné 

manuální vysazování. 

Pro sklizeň plochy o výměře jednoho hektaru se používá motorová řezná pila, 

štěpkovač a traktor. Toto obslouží tři pracovníci. Pro tento příklad byl použit traktor 

s návěsem o objemu korby 16 m
3
 s nástavci bočnic 1,6m a štěpka byla odvážena do 

skladu vzdáleného 10 km. 

Náklady na likvidaci 

Do těchto nákladů se musí započítat náklady na nákup řízků štěpky, ale také 

likvidace plantáže po 20 letech hospodaření. Dosud ještě nebyla v ČR řádná plantáž 

likvidována, takže se doba hospodárnosti plantáže může lišit. Tato likvidace zahrnuje 

odstranění kořenových částí topolů, toto bylo porovnáváno s likvidací ovocného sadu 

pomocí dozeru. Tento odpad (pařezy a kořeny) byl odvážen na řízenou skládku 

bioodpadu vzdálenou 20 km.  

Vstupní parametry 

Pro výpočet ceny štěpky se promítly všechny dostupné náklady tak, aby cena 

odpovídala realitě pro rok 2010. Mezi tyto náklady jsou započítány také náklady na 

přípravu a ošetřování porostu. Mzdové náklady pracovníků byly určeny na 130 kč/hod 

hrubé mzdy. Náklady za pronájem strojů jsou účtovány dle platných ceníků pro rok 

2010, náklady na pohonné hmoty byly uvažovány bez DPH k datu 31. 12. 2010. Není 

ovšem uvažováno o nákladech na nákup pozemku, výstavbu skladu štěpky, pojištění 

porostu proti živelným pohromám, náklady na pracovní pomůcky, na oplocení, a další. 

4.3 Vypočítané hodnoty 

Náklady na produkci byly vypočítány na vyprodukování 1 m3 štěpky ve výši 

198,86 Kč při sponu výsadby 0,5 x 0,5 x 2,0 m. 

Výnos z první těžby byl 154 m3 štěpky. První těžba byla provedena po 4 letech od 

výsadby. Po dalších 4 letech, tudíž při druhé těžbě byl výnos 175 m3 štěpky. Po 
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přepočtu činil výnos dřevní hmoty 23,3 tun. Při přepočtu na hektar činil výnos dřevní 

hmoty rychle rostoucích topolů 59,36 t/ha, respektive 14,84 t/ha/rok. Po druhé těžbě 

byly hodnoty výnosů 67,47 t/ha, resp. 16,87 t/ha/rok. 

Při uvažované výhřevnosti 15,5 MJ/kg činí energetický zisk 361,150 GJ/t, což je 

90,29 GJ/t za rok. Jedná se o čistě teoretický výpočet, jelikož není uvažováno spalné 

teplo, druh spalovacího zařízení a jeho účinnost. 

5 Peletovací, briketovací linka 

[28] 

Briketování je proces, ve kterém materiál stlačujeme pod vysokým tlakem až 

2000 kg/cm
2
. Při takovéto kompresi dochází vlivem tření k vysokým teplotám (až 

170°C), díky čemuž se materiál s pomocí ligninu a vlhkosti spojí a vytvoří tvrdou 

briketu s hustotou až 1200 kg/m
3
. Vstupní vlhkost nadrceného dřeva do briketovací 

linky se pohybuje od 10 do 15%. Materiál by měl být nadrcen na maximální rozměry 

15x5x2mm. 

Pro peletování se používají na rozdíl od briketování menší kusy dřeva, většinou 

jde o odpad z průmyslových procesů jako jsou piliny, hobliny a podobné s obsahem 

vody okolo 10 – 15%. Vlivem tlaku se materiál stlačuje ve formách do malých 

válečků, které se využívají pro vytápění právě v kotlích na pelety, nejvhodněji 

v kombinaci s automatickým přikládáním. 

Na obrázku je znázorněna výroba dřevních pelet a briket. 

Obrázek č. 5.1. Výroba dřevních pelet. Obrázek č. 5.2. Výroba dřevních briket. [32] 
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6 Zařízení na spalování biomasy 

[2], [8], [19], [34] 

Tyto zařízení se dělí převážně dle výkonu. Nejmenší najdou využití pro přímé 

topení v domácnostech, ty největší pak v kotelnách pro výrobu tepla ve formě vodní 

páry. Pro nás, jako město Kopřivnice budou rozebrány využitelné zařízení do výkonu 

cca 600kW. Větší zařízení najdou využití především v průmyslu, například 

v celulózkách, nebo pro vytápění více budov nebo větších celků. 

6.1 Lokální topidla 

Mezi tyto topidla se řadí především kamna a cihlové pece. Využívají se pro 

vytápění malých prostor nebo místností především tam, kde není CZT nebo kde slouží 

jako doplňkový zdroj tepla, například v rodinných domech, aby se nemuselo zapínat 

vytápění ústředním topením, kdy je krb nebo krbová kamna obvykle situovány 

centrálně ve spodním patře budovy a vytápí většinou jeden centrální pokoj rozdělený 

na více částí (obývací pokoj, kuchyně, jídelna).  Někdy mohou být doplňkově 

připojena na ústřední vytápění. Tato varianta se nejčastěji praktikuje pro krbovou 

vložku s ohřevem topné vody do podlahového vytápění. 

Teplovzdušná krbová kamna fungují na principu ohřevu vzduchu, který vchází 

otvory do prostoru kamen a vychází ohřátý vrchní částí. Podíl sálavé složky tepla činí 

cca 30%. Výhodné jsou tyto topidla hlavně pro svůj levný provoz, pokud se jedná o 

provoz doplňkový k ústřednímu vytápění, kdy mnohdy nepotřebujeme topit v celém 

objektu ale pouze v obývaných místnostech, které v přechodných obdobích (jaro, 

podzim) lokální topidla vytopí. Nespornou výhodou je také velmi nízká pořizovací 

cena, oproti sofistikovanějším topidlům. 

6.2 Kotle pro ústřední vytápění 

Tyto topidla jsou určeny pro spalování biomasy ve formě dřeva, briket či štěpky, a 

ohřívají topnou vodu, která je dále rozvody vedena obvykle do akumulační nádoby. Při 

správném provozování kotle bez automatického přikládání dochází k manuálnímu 

přikládání maximálně 4x denně a výnosu popela jednou týdně. Spalování probíhá 

obvykle tak, že se v první fázi dřevo zplyní, a poté se tento plyn spálí. Pokud je vlastní 

zdroj biomasy, jde nesporně o ekonomicky výhodné vytápění, oproti kotlům 

s automatickým přikládáním ovšem náročnější na provoz. 
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6.3 Kotle pro automatické spalování 

Tyto kotle se vyznačují vysokými výkony a malými nároky na provoz. Obvykle 

jsou konstruovány jako bezobslužné, pouze s občasnou obsluhou pro přiložení 

případně doregulování. Kotle o výkonech v řádu stovek kW se využívají pro vytápění 

větších domů, obytných budov nebo v menších komplexech budov. Vzhledem ke své 

konstrukci a technickému řešení mohou spalovat i biomasu s vlhkostí až 60%. Na 

výstupu mohou mít nejen horkou vodu, ale i páru nebo přehřátou páru. 

 

Obrázek č. 6.1. Schéma automatického kotle na biomasu [34] 

 

Na obrázku č. 6.1 je vyobrazen automatický kotel spalující dřevní pelety. Tyto 

jsou umístěny v zásobníku pelet (9), ze kterého jsou odváděny šnekovým dopravníkem 

do prostoru ohniště. Regulační klapka (1) reguluje množství spalin proudící do komína 

a tím i rychlost hoření a komínovou ztrátu. Trubkový výměník (2) zajišťuje přestup 

tepla ze spalin do topné vody. Sekundární vzduch (3) vstupuje do ohniště v prostoru 

hořáku (4), je rozváděn rozvody pro přívod sekundárního vzduchu (7), a nasává se 

ventilátorem z okolí (8). Zespodu se přivádí promární vzduch (5). Aby došlo 

k zapálení peletek, je před hořákem umístěna zapalovací tryska (6). Vše řídí řídící 

jednotka (10). 
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7 Návrh sušárny na dřevní štěpku 

[1], [4], [9], [38] 

V rámci diplomové práce jsem provedl návrh sušárny na dřevní štěpku, která by 

využívala odpadní spaliny ze spalování bioplynu, vyrobeného anaerobní fermentací 

v bioplynové stanici. Na rozdíl od klasických sušáren, kdy je pro sušení využíváno 

horkých spalin, které jsou v přímém styku s materiálem, je sušárna konstruována tak, 

že spaliny nepřijdou do styku s materiálem a teplo předávají prostupem přes materiál 

disku, na kterém je položená dřevní štěpka. Při použití takovéhoto sušení nemusíme 

spaliny čistit od tuhých znečišťujících látek, které se mohou ze sušeného materiálu do 

spalin uvolnit. Takováto sušárna by mohla najít uplatnění i v potravinářství. 

7.1 Popis konstrukce a funkce 

Konstrukčně je sušárna řešena na principu lega, kdy můžeme skládat jednotlivé 

patra nad sebe, v jakém chceme množství. Vymění se akorát středová tyč, a přimontuje 

se rám s hrably a další spalinové potrubí, případně se upraví nosná konstrukce. Vnitřní 

údržba je řešena posuvnými dvířky, které lze po odstranění izolace v každém patře 

odsunout a dostat se tak do prostoru sušárny. Celá sušárna bude zaizolována izolací ze 

skelné vlny s tepelnou vodivostí 0,073 W. m
-1

. K
-1

. 

 Dávkování štěpky bude probíhat šnekovým podavačem, aby nedocházelo 

k vlhčení štěpky v zásobníku paroplynovou směsí z již odvlhčené štěpky. Štěpka se po 

vypadnutí ze šnekového podavače rozdělí v plechovém svodu (1) a dopadne do dvou 

míst na plochu patra sušárny 

(2), které je vyhříváno 

spalinami. Spaliny mezi patry 

vedeny ve spalinovém potrubí 

(3). V každém patře je otočný 

rám s hrably, která se pomalu 

otáčejí. Hrabla na rameni 

štěpku prohrabávají a zároveň 

posouvají směrem k otvoru, 

kterým propadává sušený 

materiál do nižšího patra.  

1 

2 

3 

Obrázek č. 7.1 
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Jednotlivá hrabla jsou uložena 

na čepu a zkrutná pružina zajišťuje 

sklopení hrabla při případném 

zaseknutí nebo vzpříčení štěpky (4). 

V nejnižším patře je materiál vysušen 

na potřebnou mez a vypadává do 

šnekového podavače a dále do 

zásobníku. Štěpka nepřichází do 

přímého kontaktu se spalinami, ty se 

tudíž neznečišťují případným prachem 

ze štěpky a není potřeba spaliny dál čistit a zbavovat tuhých znečišťujících látek. 

Na obrázku č. 7.3 je znázorněno otáčené hrabel, a propad štěpky přes otvor do 

nižšího patra. Přes tento otvor také proudí paroplynová směs do vyšších pater, která 

pohlcuje vlhkost ze štěpky. Další otvor je umístěn v patře níže, a jeho umístění je 

pootočeno o 90° proti směru otáčení, aby právě propadlá štěpka setrvala v nižším patře 

co nejdelší dobu. 

 

Obrázek č. 7.3. Znázornění otáčení hrabel a propadu štěpky 

 

4 

Obrázek č. 7.2 
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Hřídel, která se otáčí, a jsou 

k ní upevněna hrabla, je uložená 

v ložiskovém domku (5). Ten je 

pomocí šroubů spojen s nosnou 

konstrukcí tvořenou „H“ a „L“ 

profily. Dále je hřídel vedena přes 

drážkové spojení na planetovou 

převodovku (6). V modelu jsou 

dvě převodovky pro převod do 

pomala. 

 Odpařená voda odchází ve formě páry na kondenzační výměník, kde částečně 

kondenzuje a předává své teplo topné vodě. Tato topná voda se poté ještě ohřívá 

spalinami vycházejícími ze sušárny a v posledním výměníku topné vodě předají teplo 

spaliny na výstupu z hořáku. Takto docílíme maximálního využití tepla. 

Na obrázku 7.5, kde je 

vyobrazen model navržené 

patrové sušárny,  můžeme 

vidět vstup (7) a výstup (8) 

spalin a výstup odpařené páry 

ve formě paroplynové směsi 

(9) ze sušárny. Toto potrubí 

pro odvod paroplynové směsi 

musí být dostatečně 

zaizolováno tak, aby 

nedocházelo k velké 

kondenzaci již na stěnách 

potrubí.  Ve výpočtech je 

uvažováno s vedením spalin 

pomocí jednoho potrubí, 

model je proveden s vedením 

spalin dvěma potrubími 

vyústěnými vždy naproti sobě.  

Spaliny jsou podtlakově přiváděny a zároveň odváděny kouřovým ventilátorem, před 

5 

6 

8 

7 
7 

Obrázek č. 7.4 

Obrázek č. 7.5. Model patrové sušárny 
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kterým je zařazena směšovací komora, která při podkročení teploty rosného bodu 

umožní smíchání vychlazených spalin s horkými spalinami z hořáku, jak je vidět na 

schématu níže (obrázek č. 7.6). 

7.2 Schéma zapojení sušárny 

 

Na schématu je vidět spaliny o přibližné teplotě 500°C, které vstupují do 

výměníku topné vody II, tam se zchladí a pokud nedosáhnou námi zadané teploty 

220°C tak je jí dosaženo ve směšovací komoře pomocí smíšení se vzduchem, který 

přivádí z okolí ventilátor.  Pokud bychom potřebovali odstavit výměník topné vody II, 

lze spaliny pustit obtokem přímo před směšovací komoru před sušárnou. V případě 

potřeby odstávky celé sušárny lze spaliny vést přímo přes druhou směšovací komoru a 

přes spalinový ventilátor pryč. 

 

 

Obrázek č. 7.6, Schéma zapojení sušárny 
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7.3 Využití sušárny 

Sušárna by byla vhodná využít pro sušení dřevní štěpky spalováním bioplynu, 

který by vznikal v bioplynové stanici, případně spalováním zemního plynu. Umístění 

sušárny je vhodné zapojit do systému zdroj tepla – sušárna – peletovací linka v areálu 

bioplynové stanice.  

  

Obrázek č. 7.7, technologické schéma zapojení sušárny 
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7.4 Tepelná bilance: 

[4], [5], [18] 

 vstup výstup 

Vlhkost ν 70% 20% 

Štěpka 50 kg 18,75 kg 

Sušina    15 kg 15 kg 

Voda    35 kg 3,75 kg 

Vodní pára     - 31,25 kg 

Tabulka č. 7.1, Vstupy a výstupy ze sušárny 

Ohřev sušeného materiálu z 20°C na 100°C 

Množství tepla potřebného k ohřátí dřevní štěpky z 20°C na 80°C 

                                

Množství tepla potřebného k ohřátí vody ve štěpce z 20°C na 100°C 

                                 

Celkové teplo potřebné k ohřátí vody a štěpky na požadované teploty 

                               

Odpaření vody na požadovanou vlhkost 

Množství tepla potřebného k odpaření vody 

                                

Qvv…výparné teplo vody = 2,257 MJ/kg 

Celkové potřebné teplo 

                              

Množství spalin 

Dle zadání v hořáku spalujeme bioplyn rychlostí 0,003 m
3

N/s. Množství 

vzniklých spalin je 7,34 m
3

N/ m
3

N. 
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    … množství spalovaného plynu (m
3

N/s) 

Množství spalin v reálných podmínkách před vstupem do sušárny (220°C) 

       
  

      
 

  
    

      

      
              

  

   
 

            
                       

  

   
 

    
 

   
 

      

              
             

Teplo dodané spalinami ochlazenými z 220°C na 120°C 

   
         

                                     
  

   
 

       
 …množství spalin v reálných podmínkách 

    …měrná tepelná kapacita spalin při n=1,5 a 220°C (kJ.m
-3

.K
-1

) 

Tepelný výkon spalin 

Při uvažovaném tepelném spádu 100°C a toku spalin 0,039756 m
3
/s je 

přivedený tepelný výkon  

           
 

                              
  

 
        

 

7.5 Časové průběhy sušení 

1. Doba ohřevu 

19464 kJ ............................. 60 min 

13009 kJ ............................. x min 

x1=60.13009/19464=40,1 min 
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2. Doba odpařování 

19464 kJ ............................. 60 min 

70530 kJ ............................. x min 

x2=60.70530/19464=217,42 min 

3. Celková doba zdržení štěpky 

x1+ x2=257 min ≈ 4,29 hod  

=> po cca 4 hodinách a 17 minutách bude štěpka vysušena na ν=20% 

Tabulka průběhu sušení: 

teplo čas čas sušina voda vlhkost 

[kJ] [min] [hod] [kg] [kg] [%] 

0 0,00 0:00:00 15 35,00 70,00% 

13009 40,10 0:40:06 15 35,00 70,00% 

20037 61,76 1:01:46 15 31,89 68,01% 

25000 77,06 1:17:04 15 29,69 66,43% 

30000 92,47 1:32:28 15 27,47 64,68% 

35000 107,89 1:47:53 15 25,26 62,74% 

40000 123,30 2:03:18 15 23,04 60,57% 

45000 138,71 2:18:43 15 20,83 58,13% 

50000 154,12 2:34:07 15 18,61 55,37% 

55000 169,54 2:49:32 15 16,40 52,22% 

60000 184,95 3:04:57 15 14,18 48,59% 

65000 200,36 3:20:22 15 11,96 44,37% 

70000 215,77 3:35:46 15 9,75 39,39% 

75000 231,19 3:51:11 15 7,53 33,43% 

80000 246,60 4:06:36 15 5,32 26,18% 

83539 257,51 4:17:30 15 3,75 20,00% 
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Graf č. 7.1, Průběh sušení 

 

V grafu můžeme vidět, že do času 0:40:06 probíhá ohřev materiálu, dále už 

probíhá odpařování vody a vysoušení štěpky až do času 4:17:30, kdy by měla být 

štěpka vysušena na 20%. 

7.6 Objem spalinového traktu v prostoru sušárny 

Spalinový trakt sestává z 5ti kusů potrubí a 6ti disků. 

             

                                

Objem disků 

   
    

 

 
   

    
 

 
         

   
        

 
       

        

 
                                 

Objem potrubí 
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7.7 Rychlost proudění spalin  

V potrubí 

Rychlost bude maximální na vstupu do sušárny v místě nejmenšího průřezu, tudíž 

v potrubí. S postupným ochlazováním spalin se bude i snižovat rychlost proudění, což 

je vidět v tabulce výsledků níže. 

      
      

  

       
 

      

        

      
       

 

 
  

7.8 Rychlost proudění spalin  

V discích 

Rychlost se úměrně sníží o poměr průřezu potrubí a disku 

            
  

  
      

       

    
        

 

 
  

7.9 Doba setrvání spalin v sušárně 

Spaliny setrvají v sušárně nejkratší teoretickou dobu při absolvování nejkratší 

možné dráhy. Tato doba je rovna délce trajektorie elementu podělené rychlostí 

s ohledem na prostor, kterým element spalin prochází. 

   
     

     
 

     

     
 

  

     
 

     

    
                                 

7.10 Objemové toky v jednotlivých patrech 

Uvažujeme ochlazení spalin dle zadání z 220 na 120°C. To znamená 

rovnoměrně v každém patře o 16,67°C. 
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Místo 
Teplota 

(°C) 

Objemový 

tok 

(m
3
/hod) 

Objemový 

tok (m
3
/s) 

Rychlost 

proudění 

(m/s) 

I 220,00 143,1 0,040 5,73 

II 203,33 138,3 0,038 5,54 

III 186,67 133,4 0,037 5,34 

IV 170,00 128,6 0,036 5,15 

V 153,33 123,8 0,034 4,95 

VI 136,67 118,9 0,033 4,76 

VII 120,00 114,1 0,032 4,57 

Tabulka č. 7.2, Hodnoty spalin v jednotlivých místech sušáry 

V tabulce jsou uvedeny výsledky objemových toků a rychlostí v různých 

částech sušárny. Na obrázku je uveden popis míst pro výpočet rychlosti. Objemový tok 

se sníží ze 143,1 m
3
/hod na 114,1 m

3
/hod, což je snížení o 20,3%. O takovouto 

hodnotu se taktéž předpokládá snížení rychlosti. 

7.11 Výkon výměníku TV II 

Teplotu spalin před sušárnou předpokládáme 500°C, na požadovaných 220°C se 

dostaneme zchlazením spalin ve výměníku topné vody II.  

                                                   
  

   
 

40662 kJ/hod = 11,3 kJ/s = 11,3 kW 

7.12 Hmotnostní tok topné vody pro teplotní spád TV 40/80 

                                                             

Obrázek č. 7.8, Výpočtová místa 
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Při vstupní teplotě topné vody 40°C a výstupní požadované 80°C a ochlazení 

spalin z 500°C na 220°C bude tok topné vody 0,33 kg/s což je 19,8 l/min. Měrné 

tepelné kapacity pro spaliny o různých teplotách jsou brány z [6]. 

7.13 Přestup tepla v discích 

[1], [6], [7] 

Z důvodu velmi nízké rychlosti proudění média v disku je zvolen postup 

výpočtu pro volnou konvekci v neomezeném prostoru. 

Výpočet součinitele přestupu tepla na straně spalin α1 

Nusseltovo kritérium 

              

                                    

Prandtlovo kritérium z [6] Pr = 0,67 

                      

“c” a “n” zvoleno pro Gr.Pr > 2.10
7
 

c = 0,135 

n = 1/3 

Koeficient “c” je nutno zvětšit pro desku obrácenou teplou stranou nahoru o 30%. 

Proto pro spaliny c = 0,1755.  

Charakteristický rozměr L je délka strany čtverce vepsaného v kružnici o poloměru R.  
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Grashofovo kritérium 

   
     

 
            

  
 

   
            

 
      

          

          
         

Součinitel přestupu tepla 

   
   

 
   

   
      

 
 

            

     
                 

Výpočet součinitele přestupu tepla na straně štěpky α2 

Jelikož na straně disku, která je pokryta dřevní štěpkou dochází k přestupu tepla 

i k vedení tepla, počítám s plochou, která je ve styku se štěpkou jako ¼ povrchu disku 

a kde dochází k prostupu tepla, a s plochou, která není v přímém styku se štěpkou jako 

¾ povrchu disku a kde dochází k přestupu tepla. 

 

 

 

Obrázek č. 7.1, prostup tepla diskem do sušícího prostoru 

Nusseltovo kritérium 

              

                                   

spaliny α1 

přestup do vzduchu α2      

prostup do štěpky 

deska 
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Prandtlovo kritérium z [6] Pr = 0,67 

                     

“c” a “n” zvoleno pro Gr.Pr > 2.10
7
 

c = 0,135 

n = 1/3 

Koeficient “c” je nutno pro desku obrácenou teplou stranou dolů zmenšit o 30%. Proto 

pro stranu kde je štěpka c = 0,0945. 

Grashofovo kritérium 

   
     

 
            

  
 

   
            

 
      

         

              
          

Součinitel přestupu tepla 

   
   

 
   

   
      

 
 

             

     
                 

Výpočet součinitele prostupu tepla k pro prostup ¾ povrchu disku 

(přestup do vzduchu) 

     
 

 
  

 
 

   
 

 
  

 

     
 

 
     

 
     
     

 
 

     

                 

   … součinitel tepelné vodivosti pro ocel o teplotě 100°C 
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Výpočet součinitele prostupu tepla k pro prostup ¼ povrchu disku 

(prostup do štěpky) 

Součinitel prostupu tepla k pro prostup ¼ povrchu disku počítáme pro prostup 

do štěpky, tudíž se do výpočtu nezahrnuje přestup tepla do vzduchu na straně štěpky. 

     
 

 
  

 
 

   

 

     
 

 
     

 
     
     

                 

   … součinitel prostupu tepla pro ocel o teplotě 100°C 

Výpočet tepelného toku přes disk 

Abychom ověřili, zda bude stačit plocha disků v sušárně k přenosu tepla, které 

poskytnou spaliny, musíme vypočítat tepelný tok přes disk, přepočítat ho pro celou 

sušárnu (6 disků) a porovnat ho s teplem, které uvolní spaliny. 

Plochy disků pro prostup tepla 

     
     

 
  
 

 
 

     

 
  
 

 
          

     
     

 
  
 

 
 

     

 
  
 

 
           

Plochy disků v celé sušárně (6 disků) 

                                

                                 

Měrný tepelný tok přes disky (do vzduchu) 

                                          

Měrný tepelný tok přes disky (do štěpky) 
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Tepelný tok přes disk (do vzduchu) při teplotním spádu 100°C 

                                  

Tepelný tok přes disk (do štěpky) při teplotním spádu 100°C 

                                   

Celkový tepelný tok vedením + konvekcí 

                                              

Teplo dodané spalinami je 5,4 kW < teoretický tepelný tok 6,69 kW. Plocha 

sušárny, přes kterou dojde k předání tepla sušenému materiálu je dostatečná. 

7.14 Výpočet potřebného množství vzduchu pro odvod vody ze sušárny 

[1], [4], [6] 

Hmotnost vodní páry v 1 m
3
 nasyceného vzduchu při barometrickém tlaku a 

teplotě 80°C je 292,99 g/m
3
. 

Parciální tlak nasycené vodní páry při 80°C je 47,36 kPa. 

Měrná vlhkost 

Výpočtem měrné vlhkosti zjistíme hmotnost pára, která připadne na 1 kg suchého 

vzduchu. Konstanta 0,622 je podíl měrných plynových konstant vzduchu a vodní páry. 

         
      

 

        
 

 

Měrná vlhkost vstupního vzduchu 

          
          

                  
                

Pro vstupní vzduch je uvažována relativní vlhkost 70%. 

Měrná vlhkost výstupního vzduchu 

          
        

                
              



53 

 

Pro výstupní vzduch uvažujeme s plným nasycením vzduchu a tudíž s relativní 

vlhkostí 100%. 

Množství vody, které může odvést 1kg nasávaného vzduchu. 

                                       

Množství vzduchu potřebného k odvedení daného množství vody 

                     

                    

    
    

         
 

     

               
           

hustota vzduchu při 80°C je 1 kg/m
3 
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7.15 Návrh izolace 

[4], [6] 

Sušárna musí být z hlediska legislativy zaizolována tak, aby teplota povrchu 

nepřesahovala 50°C. Maximální tepelná ztráta Qztr by neměla překročit 1,5% tepelného 

výkonu sušícího prostředí Qsp. Izolaci navrhuji pro oblast kolem potrubí, kde 

předpokládám největší tepelnou ztrátu. 

 

Obrázek č. 7.9 Návrh izolace 

Tepelný výkon sušícího prostředí 

                                              

     …měrná tepelná kapacita spalin při 170°C 
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Měrný tepelný tok spalin 

    
   

  
 

   

   
             

  …ztrátová délka traktu potrubí 

Ztrátový měrný tepelný tok 

                                        

Výpočet součinitele přestupu tepla α1 na straně spalin 

   
   

 
   

   
      

 
 

            

   
                

Pro vynucenou konvekci v trubkách a kanálech 

   
        

 
 

           

       
       

Výpočet pro turbulentní proudění trubkami (Re>10000) 

                                

                                               

          

Opravný součinitel pro neizotermické proudění:  

    
  

   
 
    

  
     

     
 
    

        

   …hodnota Prandtlova kritéria stěny z tab. 0,666 pro teplotu 220°C 

Opravný součinitel pro oblouky    
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Re > Re“kr =>           
 

 
        

     

    
       

Opravný součinitel         z tab. [6] 

Výpočet součinitele přestupu tepla na straně okolí α2 

   
   

 
   

   
      

 
 

              

     
                

Prandtlovo kritérium z [6] Pr = 0,703 

Grashofovo kritérium 

   
     

 
            

  
 

   
            

 
      

        

              
          

                     

“c” a “n” zvoleno pro Gr.Pr > 2.10
7
 

c = 0,135 

n = 1/3 

Nusseltovo kritérium pro volnou konvekci v neomezeném prostoru 
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Výpočet měrného tepelného toku izolovaného bubnu 

Vycházíme z návrhu tloušťky izolační vrstvy 10 cm z izolační skelné vlny. 

 

 

Obrázek č. 7.10, schéma izolace 

Tepelné vodivosti materiálů: 

λ1... 56 W. m
-1

. K
-1

…tepelná vodivost oceli při t=220°C 

λ2... 0,073 W. m
-1

. K
-1

…tepelná vodivost skelné vlny 

λ3...  51 W. m
-1

. K
-1

…tepelná vodivost oplechování 

Rozměry: 

R…vnitřní poloměr trubky…47 mm 

R1…vnější poloměr trubky…49 mm 

R2…poloměr izolace…149 mm 

R3…poloměr oplechování…152 mm 

 

λ1 

λ2 λ3 
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Porovnání ztrátového měrného tepelného toku s tepelným tokem izolované 

sušárny:  

               

              

         => podmínka je splněna 
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8 Biochemická konverze biomasy 

Biochemická konverze biomasy pomocí anaerobní fermentace je s výhodami 

využívaný nástroj pro minimalizaci organických odpadů. Anaerobní fermentací vzniká 

bioplyn a digestát. Bioplyn lze využít pro výrobu tepelné nebo elektrické energie, 

digestát je kvalitní organické hnojivo. Z důvodů stále vyšších tlaků ekologické 

legislativy je anaerobní fermentace vhodnou metodou pro vylepšení vlivu energetiky 

na životní prostředí, jelikož využívání biomasy z hlediska bilance omezuje tvorbu 

emisí CO2. 

8.1 Biologicky rozložitelný odpad  

8.1.1 Problémy při separaci bioodpadu v Kopřivnici 

 [14], [15], [16], [17], [33] 

Momentálně se v ČR zavádí trend minimalizování skládkování odpadů. Tento 

trend je realizovatelný tehdy, když je možné odpad zpracovávat jinak, než skládkovat. 

To znamená energeticky využitelnou složku odpadu energeticky využít. Například 

spalitelnou složku spálit, rozložitelnou složku využít v bioplynových stanicích. Jako 

možnost využití rozložitelných složek odpadů (BRO) se jeví kompostování. Tam 

ovšem nedochází k energetickému využití těchto odpadů, vzniká pouze kompost, který 

slouží jako hnojivo. Při aplikaci opatření pro minimalizaci odpadů můžeme docílit 

nižší produkce odpadů a tím i výrazně omezit skládkování. 

V současné době lidé na zahradách neprodukují takové množství bioodpadu, jako 

tomu bylo v minulosti, ale vzhledem k poplatkům za odpad mají snahu tento bioodpad 

vytřídit. Kompostování je zastoupeno v malém množství, kdy se kompostuje obvykle 

biologický odpad z kuchyně a část zeleně ze zahrad, ale velká část zeleně míří právě 

do systému sběru bioodpadů. V Kopřivnici již funguje svozový sběr těchto bioodpadů, 

kdy jsou do lokalit se zástavbou rodinných domů a zahrad umísťovány velkoobjemové 

kontejnery pro sběr bioodpadu. Takovýto bioodpad by měl být biologicky rozložitelný, 

a při správné skladbě vhodný pro využití v bioplynové stanici. 

Situace v Kopřivnici v zástavbách panelových domů je jiná. Lidé taktéž produkují 

bioodpad, ne však ve stejné míře jako je produkce u zástavby rodinných domů a 

zahrad. Tento bioodpad je ochuzen o složku z údržby zeleně. Jelikož je v Kopřivnici 

na docela dobré úrovní třídění komunálních odpadů, kdy jsou velmi dobře dostupné 
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kontejnery na tříděný komunální odpad, je vhodné uvažovat o zavedení nádob nebo 

kontejnerů pro sběr biologického odpadu i z domácností v sídlištní zástavbě. Při 

dostatečné osvětě a zodpovědném přístupu obyvatel by ze skladby odpadů 

z domácností byla velká většina vytříděna. Nádoby na sklo, papír, plast a elektroodpad 

již jsou, zbytek ze skladby KO tvoří BRO, textil, minerální odpad a spalitelný odpad. 

Jak již bylo řečeno, množství BRO může tvořit až 23% ze skladby vyprodukovaných 

odpadů. Dle provedených studií dostupných na [33] se skladba bioodpadu pohybuje od 

10 po 30% zastoupení v komunálním odpadu. Při nevytřídění je tento odpad 

považován za směsný, a dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání 

s BRO…, ve znění pozdějších předpisů. Směsný komunální odpad není na seznamu 

bioodpadů, které jsou využitelné v zařízeních k využití bioodpadů. Důvodem je 

nebezpečí kontaminace bioodpadu rizikovými látkami obsaženými ve směsném 

komunálním odpadu. Při prvotním třídění BRO do separovaných nádob by mohl být 

tento odpad dál energeticky využit a došlo by tak i ke snížení produkce směsného 

komunálního odpadu. 

8.1.2 Zdroje BRO 

[13], [27], [30] 

Bioplyn lze získávat ze všech druhů biomasy, kde nejvhodnější je biologicky 

rozložitelný odpad (tráva a listí z údržby zeleně, bioodpad ze zahrad a domácností, ze 

supermarketů, z jídelen, z podnikatelských provozů) a odpad z živočišné výroby 

(exkrementy, kejda, podestýlka), ale i odpad ze zemědělství či zemědělské plodiny 

jako například kukuřice, které se účelně pěstují jako materiál do bioplynových stanic. 

Nejméně vhodný a v praxi nevyužívaný je odpad z dřevařské činnosti. 

Ze zemědělství 

Ze zemědělství lze pro výrobu bioplynu získat především exkrementy (kejdu). 

V okolí Kopřivnice je několik farem skotu. Podmínka pro vybudování rentabilní BPS 

je dostatečné množství skotu s kejdovým hospodářstvím, které je 1000 ks. Tuto 

podmínku splňuje Agroprůmyslový kombinát Sedlnice, který chová cca 3500 kusů 

prasat a 2000 kusů hovězího dobytka. Moravan Petřvald provozuje taktéž chov prasat 

a hovězího dobytka, nedisponuje ale ovšem kejdovým hospodářstvím. Podniky, které 

provozují chov dobytka na pastvě, nesplňují podmínku kejdového hospodářství. 
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Z jídelen 

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven byl podle poslední studie 

zastoupen 36,45 t ročně. 

Vytříděný bioodpad od obyvatel 

Různé zdroje uvádějí různé hodnoty produkce bioodpadu na obyvatele za rok. 

Katedra využití strojů Technické fakulty ČZU Praha provedla experiment, kdy 

zjišťovala produkci bioodpadu v 16 rodinách po dobu 2 x 5 týdnů. Z tohoto 

experimentu vyplynula produkce průměrně 27,7 kg na obyvatele ročně. Minimální 

hodnoty se dle literatury pohybují okolo 12 kg.  

Zelený bioodpad ze sečení zeleně, sběr listí, svoz BRKO 

Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu z údržby zeleně 

v Kopřivnici je zhruba 500 t/rok. V přilehlých obcích je to 100 tun ročně ve 

Štramberku a odhadem 400 tun ročně v Příboře. Celkové odhadované množství 

produkovaného BRKO ze okolních obcí a měst je 2 600 tun. 

Kaly z ČOV 

Potencionálně mohou dodávat kaly čistírny z okolí města Kopřivnice. 

V Kopřivnici je produkce 2500 t kalů ročně, v Příboře 1000 t kalů ročně, ve 

Štramberku 500 t kalů ročně a například v Novém Jičíně je to 2 700 t kalů ročně. 

8.2 Možnosti realizace BPS 

8.2.1 Výběr místa pro výstavbu BPS 

[37] 

Dle územního plánu jsem vybral možnou lokalitu s názvem „V zadním poli“, 

která se nachází za čističkou odpadních vod v severní části Kopřivnice, poblíž 

nákladového nádraží. V oblasti převažuje jihozápadní proudění větru, tudíž případné 

pachy by měly být rozptýleny směrem přes železniční trať, s vlivem na nejbližší 

zastavěné území „Drnholecnad Lubinou“ vzdálený cca 1 km. V této lokalitě se také 

nachází vedení vysokotlakého plynovodu s ochraným pásmem a vedení VVN 400, 220 

A 114 kV s ochraným pásmem. 



62 

 

 
Obrázek č. 9.1, Zakreslení možného umístění BPS 

8.2.2 Využití kalů z ČOV 

[3] 

Jelikož může nastat situace, že bude v těsné blízkosti ČOV vystavěna BPS, stojí 

za zvážení využití kalů z ČOV a problematika s tímto spojená. Kaly do BPS vstupovat 

mohou, pokud nepocházejí z průmyslové oblasti, kde by hrozilo, že budou kaly 

obsahovat těžké kovy. Kaly z průmyslové sféry se musí předčistit a zbavit těžkých 

kovů, což je nákladný proces. Pokud by takto znečištěné kaly vstoupily do procesu 

fermentace v BPS, fermentát by se nemohl dále využívat například jako hnojivo a 

musel by být likvidován. V Kopřivnici se ovšem jedná o komunální sféru, tudíž kaly 

z ČOV nebudou zasaženy obsahem těžkých kovů. 

8.3 Bioplyn 

[2], [30] 

Bioplyn je směs hořlavých plynů a jedná se o energeticky bohaté palivo. Ve směsi 

je v největší míře obsažen metan CH4 (55-70%), oxid uhličitý CO2, vodík, dusík a 

sulfan H2S. vzniká složitými biochemickými procesy. Za pomocí bakterií lze tyto 

procesy rozdělit do 4 stupňů. 
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Hydrolýza – enzymatický rozklad mění polymery na jednodušší organické látky 

(monomery). Toto se děje v době, kdy prostředí ve kterém je materiál ještě obsahuje 

vzdušný kyslík. Toto prostředí musí mít také dostatečnou vlhkost, minimálně 50%. 

Acidogeneze – v této fázi dochází k vytvoření anaerobního, tedy bezkyslíkového 

prostředí. Toto zajistí kmeny fakultativních anaerobních mikroorganismů, které se 

v obou prostředích (kyslíkové a bezkyslíkové) aktivují. 

Acetogeneze – mnohdy označována jako takzvaná mezifáze. Acidogenní kmeny 

bakterií transformují vyšší kyseliny na kyselinu octovou, vodík a oxid uhličitý. 

Metanogeneze – nejdůležitější fáze v procesu. Metanogenní bakterie způsobují 

rozklad kyseliny octové na metan CH4 a oxid uhličitý CO2, hydrogenotrofní bakterie 

zase produkují metan z vodíku a oxidu uhličitého. 

8.3.1 Produkce bioplynu 

[22], [29] 

Výtěžnost bioplynu je velmi problematické téma. Záleží na mnoha faktorech, 

nejenom vstupních surovinách, ale i na době zdržení, udržování teploty fermentoru, pH 

směsi a dalších parametrech provozu. Předem se dá jen těžko určit, teoretické hodnoty 

jsou uvedeny v grafu. 
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Graf č. 8.1, Výtěžnost bioplynu [22] 

Produkce bioplynu závisí také především na obsahu organického podílu sušiny 

v materiálu. Čím více je odbouráno organické sušiny, tím více bioplynu vznikne. 
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Hydrolýza, jakožto první fáze procesu vyžaduje určitou vlhkost fermentovaného 

materiálu, proto obsah sušiny při anaerobní fermentaci nesmí překročit 50%. 

8.3.2 Intenzita produkce bioplynu 
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Závislost produkce bioplynu na teplotě

 
Graf č. 8.2, Závislost produkce bioplynu na teplotě procesu [2] 

Intenzita produkce bioplynu závisí primárně na teplotě fermentačního procesu. 

Rozlišujeme 3 teplotní stupně. Psychrofilní teploty jsou v rozmezí 15 – 20°C, při 

těchto teplotách je v bioplynu vyšší obsah metanu (CH4) , ale jeho produkce je velmi 

nízká. V mezofilní oblasti, kde se hladina teplot pohybuje od 35 do 40 °C je intenzita 

produkce vyšší  proces je stabilní. Toto rozmezí teplot je v praxi nejvyužívanější. 

V oblasti termofilních teplot (přibližně 55°C) je bioplyn chudší na metan, ale intenzita 

produkce je nejvyšší. Proces je však velmi nestabilní a má velké nároky na udržování a 

regulaci teploty. 

Technologická spotřeba tepla 

Tento pojem nám zahrnuje část bioplynu, která je spotřebována na ohřev 

fermentorů a pokrytí tepelných ztrát. Technologická spotřeba tepla při zpracování 

tekutých fermentovatelných materiálů dosahuje 30 – 40% množství vyrobeného 

bioplynu. 
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8.4 Výpočet produkce bioplynu 

[2] 

8.4.1 Výpočet pomocí tabulkových údajů 

Kategorie 
Sušina výkalů + moč 

[kg.den
-1

] 

Výkaly celkem prům. 

[kg.den
-1

] 

Množství bioplynu 

[m
3
.den

-1
] 

Hovězí dobytek (průměr) 

Dojnice 6 60 1,7 

Telata 1,25 12-15 0,3 

Prasata (průměr) 

Výkrm 0,5 8,5 0,2 

Prasnice 1 14 0,3 

Drůbež 

Nosnice 0,036 0,3 0,016 

Tabulka č.  8.1, Příklad produkce výkalů a množství bioplynu od různých druhů zvířat [2] 

Z tabulky 5.1 vyplývá, že pokud by byl zdroj výkalů pro BPS, který by měl 

například 30 dojnic, 7 telat a jiný zdroj, který by měl 25 prasnic a 20 prasat na výkrm, 

tak jen z tohoto vstupního materiálu by byla teoretická produkce 64,6 m
3
 bioplynu za 

den pouze z výkalů z těchto zvířat. BPS zpracovává ještě množství jiných odpadů, 

které produkci navyšují. Pokud pro tyto odpady není vypracována tabulka 

z experimentálních pokusů, lze provést výpočet podle předpokládaného úbytku 

organické sušiny ve zpracovávaném materiálu. 

8.4.2 Výpočet pomocí předpokládaného úbytku sušiny 

Předpokladem pro použití této metody výpočtu je povědomí o výtěžnosti 

bioplynu v závislosti na vstupní surovině, respektive na vstupní sušině dané suroviny. 

Tyto hodnoty jsou uvedeny v grafu č. 5.1. 

Množství sušiny 

                 

M … hmotnost materiálu 

w ... hmotnost vody obsažené v materiálu 

Z množství sušiny    je potřba vyloučit anorganický podíl (popelovinu), který 

se pohybuje mezi 5 – 20% z hmotnosti sušiny v závislosti na materiálu. 
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Množství vyrobeného bioplynu 

                     

CBP … měrná produkce bioplynu pro daný materiál vztažná na množství sušiny 

[m
3
.kg

-1
], viz. graf 5.1. 

8.4.3 Výpočet podle chemického složení materiálu 

Jelikož do reaktorů v praxi nevstupuje jen vybrané množství materiálu, u 

tkerých je tabulkově experimenty dána výtěžnost, počítá se množství vyrobeného 

bioplynu podle chemického složení materiálu, kdy počítáme množství vyrobeného 

bioplynu z každé jednotlivé složky. Tyto složky jsou uvedeny v tabulce 5.2. 

Složka 
Produkce bioplynu 

    
  [l.g

-1
 sušiny] 

Obsah metanu     
  

[%] 

Produkce metanu Cm,i 

[l.g
-1

 sušiny] 

Popeloviny 0 - - 

Uhlohydráty 0,8 50 0,4 

Tuky 1,2 67 0,8 

Bílkoviny 0,7 70 0,5 

Tabulka č.  8.2, Měrná produkce bioplynu ze základních složek organických mater. [2] 

Uhlohydráty dnes známe pod pojmem sacharidy, neboli cukry. Jsou to vždy 

organické sloučeníny uhlíku, vodíku a kyslíku. Odtud starší název uhlohydráty. 

Produkce metanu: 

    
               … [l.g

-1
] 

ci … koncentrace složky i v sušině materiálu 

Cm,i … měrná produkce metanu pro složku i (tab. 5.2.) 

Pak produkce metanu z jednotkového množství materiálu s podílem vlhkosti w: 

    
                   

  … [l.g
-1

] 

w … podíl vlhkosti v materiálu [%] 
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Jelikož metan se vytváří z organické složky sušiny, je potřeba brát ohled na 

korekci vlivu obsahu popelovin: 

    
     

 
    

 

          
 ... [l.g

-1
] 

cp … podíl anorganických látek v sušině [%] 

Měrná produkce bioplynu 

              
        … [l.g

-1
] = [m

3
.kg

-1
] 

     … koncentrace metanu v bioplynu [%] 

9 Environmentální zhodnocení energetického využívání BRO 

[13], [27] 

Množství vyprodukovaného biologicky rozložitelného odpadu na obyvatele je 

přibližně 24 kg za rok. Při současném množství obyvatel v Kopřivnici 23 000 je to 552 

tun BRO za rok. V roce 2004 tomu bylo v Kopřivnici 21,1 kg na obyvatele za rok. 

Předpokládám navýšení této hodnoty z důvodu vytřídění odpadů z údržby zeleně 

v zahradách (tráva, listí, ne dřevní odpad). 

Do environmentálního zhodnocení se započítá i odpad pro využití v BPS 

z produkce firem správního obvodu, a to: 

Katalog. 

číslo 
Název odpadu 

Množství 

[t/rok] 

020202 Odpad z živočišných tkání 274,2 

190805 
Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

(Kopřivnice, Příbor, Štramberk) 
4000 

200108 BRO z kuchyní a stravoven 36,45 

200201 BRO 42,73 

200302 Odpad z tržišť 119,35 

Celkem 1495,79 

Tabulka č. 9.1. Odpad z produkce firem ve správním obvodu [13] 

S přihlédnutím k výtěžnosti bioplynu z jednotlivých frakcí dle grafu č. 5.1 se 

dopočteme k výtěžnosti 120 000 m
3
/rok z kalů z ČOV, 9 659 m

3
/rok z BRO z kuchyní 

a stravoven, 4 914 m
3
/rok z BRO. Při výtěžnosti 210 m

3
/t z odpadů z živočišných tkání 
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je výtěžnost 57 582 m
3
/rok. Odpad z tržišť je srovnatelný s výtěžností bioplynu 

z bramborových slupek, takže poté je výtěžnost 8 831,9 m
3
/rok. 

Další vhodnou surovinou je kejda  prasat a hovězího dobytka. Největším 

dodavatelem s kejdovým hospodářstvím by byl Agroprůmyslový kombinát sedlnice, 

který chová 3500 kusů prasat a cca 2000 kusů hovězího dobytka. Po přepočtu  

z tabulky č. 5.1 a při počítání s průměrnými hodnotami výtěžnosti 1 m
3
/den u hovězího 

dobytka a 0,2 m
3
/den u prasat by se jednalo o výtěžnost 985 500 m

3
 bioplynu za rok. 

Další vhodnou surovinou jsou odpady z Biocelu Paskov, a to buničité kaly, pro 

tyto ovšem nejsou k dispozici produkovaná množství. 

Sečtením těchto vyjmenovaných vstupních surovin do procesu anaerobní 

fermentace v BPS se dostaneme teoreticky na výtěžnost zhruba 1 186 000 m
3
 bioplynu 

za rok. Při průměrné výhřevnosti bioplynu 20 MJ/ m
3
 se dostáváme na hodnotu 23 720 

GJ tepla za rok. Pokud bychom bioplyn spalovali ve spalovací komoře a vyráběli teplo 

s účinností 90%, pak bychom dostali 21 348 GJ tepla ročně. Při průměrné spotřebě 30 

GJ tepla na byt za rok (viz graf č. 2.2) by teoreticky BPS se spalováním bioplynu 

vytvořila teplo pro 700 bytů. toto teplo by pocházelo z BRO. 

Vypočtené množství tepla je pouze teoretické, množství by se zvýšilo 

s použitím energetických plodin, jako například kukuřičné siláže, kde je vysoká 

výtěžnost až 190 m
3
/t.  

Z environmentálního hlediska je BPS rozhodně vhodnou volbou pro 

energetické zpracování vhodné biomasy. Město Kopřivnice a jeho okolí disponuje 

dostatečnou zásobou vhodných vstupních materiálů. Perspektivní by bylo k BPS 

vysadit na vhodném území také například kukuřici, která vhodně ovlivňuje produkci 

bioplynu. Mimo vzniklý bioplyn vzniká v BPS také digestát, který lze s výhodami 

využít jako hnojivo na zemědělskou půdu.   
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10 Závěr 

Tato diplomová práce je členěna do tří částí. 

V první části jsem se zaměřil na rozbor biomasy jako obnovitelného paliva pro 

energetické využití. Popsal jsem problémy, které provází spalování biomasy, jako je 

dlouhý plamen, nízké teploty tavení, tání a tečení popelovin. Nastínil jsem, jaké jsou 

problémy při skladování biomasy a nároky na různé druhy skladované biomasy. 

V ekonomice pěstování je uveden příklad nákladnosti pěstování a zpracování 

energetické štěpky, konkrétně náklady, které byly empiricky stanoveny na 

vyprodukované množství štěpky z reálné plantáže topolů v lokalitě Chlumská hora. Ve 

výsledku bylo dosaženo nákladů 198,86 Kč/m
3
 štěpky. 

V závěru první části jsem popsal jednotlivé druhy zařízení pro spalování 

biomasy, které by mohly najít uplatnění v budovách v majetku města Kopřivnice. 

Druhou část diplomové práce tvoří konstrukční návrh sušárny na dřevní štěpku. 

Navrhl jsem sušárnu, která by využívala odpadní spaliny ze spalování bioplynu, 

vyrobeného anaerobní fermentací v bioplynové stanici. Na rozdíl od klasických 

sušáren, kdy je pro sušení využíváno horkých spalin, které jsou v přímém styku 

s materiálem, byla sušárna konstruována tak, že spaliny nepřijdou do styku 

s materiálem a teplo předají prostupem přes materiál disku, na kterém je položena 

dřevní štěpka. Při použití takovéhoto sušení nemusíme spaliny čistit od tuhých 

znečišťujících látek, které se mohou ze sušeného materiálu do spalin uvolnit. Taková 

sušárna by mohla najít uplatnění nejen v potravinářství, ale i v dalších odvětvích, kde 

je kladen důraz na to, aby spaliny či jiné sušící médium, nepřišlo do kontaktu se 

sušeným materiálem. Konstrukčně je sušárna řešena na principu lega, kdy můžeme 

skládat jednotlivé patra na sebe, v jakém chceme množství. Vymění se akorát středová 

tyč a přimontuje se rám s hrably a další spalinové potrubí, případně se upraví nosná 

konstrukce. Vnitřní údržba je řešena posuvnými dvířky, které lze po odstranění izolace 

v každém patře odsunout a dostat se tak do prostoru sušárny. Celá sušárna bude 

zaizolována izolací ze skelné vlny s tepelnou vodivostí 0,073 W. m
-1

. K
-1

. 

Sušárna je zapojena do systému tak, aby došlo k dokonalému využití tepla 

spalin až mírně nad teplotu rosného bodu. Toto teplo je využito jak pro sušení, tak pro 

ohřev topné vody, která může být využita v objektech v areálu, kde bude sušárna 

2 

3 
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umístěna, například v areálu BPS. Pokud by došlo k podkročení teploty rosného bodu, 

je před výstupem spalin instalován směšovací ventil, který by spaliny dohřál. 

Ve výpočtové části jsem vypočítal tepelnou bilanci sušárny, kdy bylo na vstupu 

50 kg štěpky s vlhkostí 70%, ze které bylo potřeba odstranit 31,25 kg vody. Pro 

odpaření takového množství vody bylo potřeba teplo o hodnotě 83,54 MJ. Dle průběhu 

sušení se štěpka vysuší na požadovanou vlhkost 20% za 4 hodiny a 17 minut. Pro 

schlazení spalin z teploty 500°C na teplotu 220°C, která je požadovaná u vstupu do 

sušárny, je použita topná voda, která má ve výměníku topné vody při spádu 40/80 

průtok 0,33 kg/s. 

Ve výpočtech byla také ověřena plocha, přes kterou dochází k přestupu tepla ze 

spalin do štěpky a k sušení. Teplo dodané spalinami bylo 5,4 kW a teoretický tepelný 

výkon, který je schopný projít přes plochu sušárny do štěpky byl 6,7 kW. Z tohoto 

hlediska sušárna vyhovuje. Vlhkost štěpce odebírá proudící vzduch, který do sušárny 

přichází zespod, a pomocí výpočtů pro měrné vlhkosti jsem dopočítal jeho množství na 

58,3 m
3
. 

K sušárně jsem taktéž navrhl izolaci o tloušťce 10 cm, měřenou od spalinového 

potrubí, které bude mít nejvyšší tepelné ztráty. Při měrném ztrátovém tepelném toku 

68 W/m byl měrný tepelný tok izolované sušárny 20,6 W/m. 

Ve třetí části diplomové práce jsem se věnoval anaerobní fermentaci biomasy. 

Vyjmenoval jsem možné zdroje biomasy pro tyto účely v Kopřivnici a přilehlém okolí, 

kdy jsem čerpal z provedených studií zdrojů BRO. Popsal jsem vlastní pohled na 

problematiku sběru separovaného bioodpadu v Kopřivnici a navrhl jsem lokalitu pro 

možné umístění BPS. Tato lokalita se nachází v severní části Kopřivnice za ČOV, 

dopravně by byla dobře dostupná. Lokalita byla navržena s přihlédnutím na 

povětrnostní podmínky, tudíž největší problém BPS s ohledem na občany, a to její 

zápach, který by šel směrem od Kopřivnice na neobydlené části. V závěru bylo také 

popsáno environmentální zhodnocení, kdy bylo stanoveno množství tepla, které je 

teoreticky možné dostat z dostupných zdrojů biomasy pro anaerobní fermentaci v okolí 

Kopřivnice, potažmo z vyrobeného bioplynu. Toto teplo odpovídá zhruba hodnotě 

21 000 GJ.  
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Tato práce by měla být zároveň přínosem pro ekologické smýšlení vedení 

města Kopřivnice a měla by objasnit problematiku využívání biopaliv na území města 

Kopřivnice.  
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