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Úvod 

V moderním světě stále narůstá spotřeba energie. Nejvíce vyuţívaná jsou fosilní paliva, 

tedy ropa, uhlí a zemní plyn. Jejich zásoby však nejsou nekonečné. Lidstvo tak obrací 

pozornost na obnovitelné zdroje energie, mezi které patří mimo větrnou, vodní a solární 

energii také energie z biomasy.  

Nejčastějším druhem biopaliva je obyčejné dřevo. Lidstvo ho vyuţívá jiţ od doby 

kamenné, kdy se pravěký člověk naučil rozdělávat oheň. S rozvojem vědy a techniky 

se přešlo k uhlí, později ropě a zemnímu plynu. Nyní se ke dřevu navracíme jednak proto, 

ţe dochází zásoby fosilních paliv, ale i kvůli neúnosnosti znečištění ţivotního prostředí 

zplodinami uvolněnými při jejich spalování.  

Současným trendem je vytápění peletami a briketami, které se vyrábí slisováním 

dřevního odpadu či různých rostlinných hmot ze zemědělství, které by jiţ neměly jiné vyuţití. 

Podobně je tomu i v případě hnědé štěpky, která obsahuje různé nevyuţité zbytky z dřevařské 

výroby. 

Výroba a skladování těchto materiálů však přináší jistá úskalí. Během skladování 

můţe dojít k poţáru, jehoţ příčinou bývá mj. samovznícení. Práce popisuje průběh 

samovznícení a co ho ovlivňuje.  

Zjištěním poţárně technických charakteristik a fyzikálních vlastností látky můţeme 

odhadnout, jak velký bude sklon k samovznícení daného materiálu. Na základě těchto znalostí 

pak můţeme navrhnout vhodná opatření pro skladování.  

Čtyři druhy biopaliv (agropelety, smrkové pelety, smrkové piliny a hnědou dřevní 

štěpku s obsahem kůry) porovnám podle jejich vznětlivosti. Pouţiji metodiku popsanou 

v ČSN 64 0149 – Stanovení vznětlivost materiálů. Na základě zkoušek, konzultací 

s pracovníky a prohlídky závodů, kde se skladují tyto materiály, vyberu jeden vzorek jako 

nejrizikovější a u něj provedu zkoušku samovznícení a analýzu plynů, které se uvolňují 

při zahřívání, a zhodnotím způsob skladování. 
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 Rešerše 

Zde uvádím stěţejní zdroje informací, ze kterých vychází bakalářská práce. Jedná 

se o publikace zaměřené na problematiku samovznícení, biopaliv a skladování sypkých 

celulózových materiálů. 

 

BALOG, Karol. Samovznietenie: samozahrievanie, vznietenie, vzplanutie. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1999, 133 s. SPBI Spektrum. ISBN 80-

861-1143-1. 

Autor se zabývá hořlavostí materiálů, tuto problematiku rozebírá zejména z hlediska 

iniciační fáze hoření. V knize je popsán průběh procesů samozáhřevu a samovznícení 

materiálů, autor věnuje pozornost tepelnému, biologickému a chemickému samovznícení 

a také plamennému a bezplamennému hoření lignocelulózových materiálů a uvádí zde PTCH 

některých látek se sklonem k samovznícení.  

 

PASTOREK, Zdeněk, Jaroslav KÁRA a Petr JEVIČ. Biomasa: obnovitelný zdroj 

energie. Praha: FCC Public, 2004, 286 s. ISBN 80-865-3406-5. 

Kniha poskytuje ucelenou informaci o biomase jako zdroji energie. Zabývá se otázkami 

vzniku a sloţení biomasy, podmínkami pro její pěstování, zpracování, úpravu, mechanizaci 

výroby, spalování biomasy, včetně problematiky zařízení pro dopravu, skladování a spalování 

paliva. Autoři také uvádí různé postupy a výpočty příkladů z praxe. 

 

VAN LOO, Sjaak a Jaap KOPPEJAN. Handbook of biomass combustion and 

co-firing. London: Earthscan, 2008, xix, 442 s. ISBN 978-1-84407-249-1. 

V obsáhlé publikaci se autoři předávají teoretické i praktické poznatky o spalování 

biomasy. Popisují principy průmyslového spalování a jeho dopad na ţivotní prostředí, výrobu, 

transport a skladování paliv.  

 

ČSN 64 0149. Stanovení vznětlivosti materiálů. Praha: Český normalizační institut, 

1977. 

Norma popisuje postup pro stanovení teploty vznícení a vzplanutí pevných materiálů 

v různých formách. 
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Kromě těchto kniţních publikací a písemných materiálů jsem důleţité informace získala 

také při konzultacích a prohlídkách v podnicích  

Biocel Paskov a.s.  Skladování bílé a hnědé dřevařské štěpky 

Zahradní 762 

739 21 Paskov 

 

Mayr-Melnhof Paskov s.r.o. Výroba dřevěných pelet 

Staříč 544 

739 43 Staříč 
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1 Samovznícení 

Princip samovznícení obecně 

Oxidace materiálů začíná při určitých charakteristických teplotách. Proces, při kterém 

dojde v důsledku samovolného zrychlování oxidačních reakcí k hoření hořlaviny, se nazývá 

vznícení. Vzniká-li teplo potřebné k zapálení látky přímo v samotné látce, pak jde 

o samovznícení. Pokud je teplota samovznícení niţší neţ běţná teplota (20-25 °C), jedná 

se o látky samozápalné. [1] 

 

Teplota samovznícení 

Balog [1] definuje teplotu samovznícení jako „nejnižší teplotu, při které v látce začínají 

bez vnějšího přívodu tepla exotermické procesy vedoucí k zapálení látky – samovznícení, které 

se může projevit bezplamenným nebo plamenným hořením“. 

1.1 Druhy samovznícení 

Podle toho, jaký jev má rozhodující význam na zvyšování teploty v počáteční fázi 

procesu samozahřívání, dělíme proces samovznícení do těchto skupin: 

1.1.1 Samovznícení chemické 

Příčinou chemického samovznícení jsou reakce, které probíhají při styku chemických 

látek se vzduchem, vodou, nebo po vzájemném smíchání.  

Některé látky se vznítí účinkem vzduchu při běţných teplotách (v čisté formě nebo 

rozptýleny na hořlavém organickém nosiči s velkým povrchem) - karbidy, sulfidy kovů, kovy.  

Například bílý fosfor se na vzduchu okamţitě vznítí. Bývá proto skladován pod vodou, 

se kterou nereaguje. Karbidy alkalických kovů (K2C2, Na2C2, Li2C2) se samovznítí 

na vzduchu i v atmosféře CO2. Na vzduchu se vzněcují také organické sloučeniny, které 

obsahují arsen, antimon, fosfor (deriváty arsanu, fosfanu) a sulfidy kovů schopné oxidace 

(sulfid vápenatý a draselný). Sulfid barnatý a sodný se samozahřívají, pokud jsou ve vlhkém 

stavu. [1] 

Do skupiny látek, které se samovznítí při styku s vodou, patří především alkalické 

kovy a některé jejich sloučeniny (Na, K, Ca, pálené vápno, karbid vápenatý apod.) Při reakci 

alkalických kovů s vodou vzniká vodík za současného uvolňování tepla. Vodík se vznítí 

a hoří společně s kovem. Velmi běţnou látkou spadající do této kategorie je oxid vápenatý 

neboli pálené vápno. Ten se při smíchání s vodou zahřívá na teplotu 400-600 °C. [1] 
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Existují také látky, které se vznítí při vzájemném styku. Příkladem můţe být styk 

acetylenu s mědí nebo určitými typy mosazi, při kterém se uvolňují explozivní acetylidy. 

Nebezpečí vznícení existuje také při styku peroxidu vodíku s alkoholy, ketony, kyselinou 

octovou nebo při styku olejů s kyslíkem. [1] 

Rozsáhlou skupinou látek schopných se samovznítit na základě chemických reakcí jsou 

tuky a oleje. Minerální oleje mají schopnost se samovznítit pouze při vyšších teplotách 

a jsou-li znečištěny rostlinnými oleji. Oxidace oleje za nízkých teplot (a tedy i sklon 

k samovznícení) je ovlivněna především mnoţstvím nenasycených mastných kyselin, které 

ve svojí molekule mají jednu či více dvojných vazeb. Velké mnoţství nenasycených kyselin 

má např. lněný olej, konopný olej, sójový olej. Obsah nenasycených sloučenin v olejích 

se hodnotí nejčastěji pomocí jodového čísla. [1] 

1.1.2 Samovznícení tepelné 

Pod tímto pojmem rozumíme proces, při kterém dojde k vznícení hořlaviny důsledkem 

dlouhodobého působení poměrně vysoké teploty, např. 80-100 °C. Při běţné teplotě reakce 

mezi palivem (např. dřevo, piliny, bavlněné hadry, polyetylen) a vzdušným kyslíkem téměř 

neprobíhá, rychlost oxidace je tak malá, ţe se navenek neprojevuje ţádným tepleným 

efektem. Po zahřátí paliva na kritickou teplotu dochází ke zrychlení procesu oxidace. Tepelné 

samovznícení je tedy proces termooxidace, které se projevuje plamenným nebo 

bezplamenným hořením po předchozím samozahřátí paliva na teplotu, při které uvolněné 

reakční teplo převyšuje mnoţství a rychlost odváděného tepla. 

K tepelnému samovznícení mají sklon zejména celulózové materiály, kterými jsou 

např. dřevo, dřevěné piliny, dřevovláknité desky, tabák, rašelina, uhlí. [1] 

1.1.3 Biologické samovznícení 

V literatuře se můţeme setkat také s pojmem mikrobiologické nebo biochemické 

samovznícení. Biologické procesy bývají častou příčinou samovznícení. Biologické 

samovznícení je speciální případ samovznícení, které probíhá v rostlinných produktech. 

Teplo, potřebné k zvýšení rychlosti oxidačních reakcí, je dodávané biologickými procesy, 

které jsou výsledkem ţivotní činnosti mikroorganismů, především ve zvlhlých nebo málo 

vysušených materiálech. Ze zemědělských plodin jsou poţárně nebezpečné rostlinné 

materiály obsahující celulózu – například seno, sláma, siláţ, obilí, vojtěška, jetel, chmel, 

bavlna, len, dřevěné piliny, krmiva apod. [1] 
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1.2 Biologické vznícení rostlinných produktů 

Mechanismus samovznícení lze vysvětlit z hlediska energetické rovnováhy. Některé 

hořlavé materiály (v případě rostlinných materiálů také fermentující) podléhají jiţ při běţné 

teplotě exotermickým reakcím. Vyvíjené mnoţství tepla sice není velké, ale pokud toto 

mnoţství nebude dostatečně odváděno do okolí, teplota materiálu bude narůstat. S nárůstem 

teploty poroste i rychlost oxidace. Pokud bude produkované teplo vyšší neţ teplo odváděné 

do okolí, teplota bude neustále narůstat, aţ dosáhne teploty vznícení. [4] 

O náchylnosti materiálu k samovznícení rozhodují jednak vlastnosti látky, ale i 

podmínky pro odvod tepla (podmínky, za jakých je látka uloţena). Z hlediska odvodu tepla 

jsou zemědělské produkty a také všechny prachy vynikajícími izolátory. Čím větší je objem 

skladovaných produktů, popř. čím větší výška vrstvy materiálu, tím se zvyšuje i schopnost 

kumulace tepla. Z toho plyne, ţe k samovznícení pravděpodobněji dojde ve velkých objemech 

neţ malých. [4] 

1.2.1 Fáze procesu samozahřívání 

První fázi lze charakterizovat jako fyziologickou. Dochází při ní k dýchání buněk 

a rozmnoţování bakterií. Během této fáze také dochází ke štěpení odumřelé hmoty pomocí 

rostlinných enzymů na různé organické látky, probíhá pomalá oxidace doprovázená vývinem 

plynných zplodin a uvolňováním tepla. Tato fáze můţe trvat dlouho – aţ několik týdnů. 

Při teplotě 40-45 °C odumírají rostlinné buňky a dýchání ustává. 

Uvolněné teplo a vlhkost (vzniklá pocením zahřátých rostlin) jsou příznivými 

podmínkami pro další vývoj a činnost mikroorganismů během druhé, mikrobiologické fáze. 

Rozkladnou činností mezofilních organismů se uvolňuje další teplo, které podporuje rozvoj 

a mnoţení termofilních organismů. Do těchto skupin organismů patří aktinobakterie a plísně. 

Produktem činnosti termofilních bakterií jsou mimo uvolněného tepla také organické kyseliny 

(zejm. kyselina octová), jejíţ přítomnost je příčinou charakteristického kyselého zápachu. 

Tato fáze je poměrně krátká, řádově trvá 2-3 dny. 

Dosáhne-li teplota uvnitř uloţené rostlinné hmoty 70-80 °C, hynou i termofilní 

mikroorganismy a nastává třetí, chemická fáze. V materiálu jsou jiţ přítomny plynné 

zplodiny jako vodík a metan, které jsou produktem anaerobního rozkladu celulózy a jsou 

zápalné. Chemická fáze probíhá jako suchá destilace, při které se uvolňují těkavé uhlovodíky, 

a vzniká aktivní uhlí. Průběh samovznícení znázorňuje obrázek 1. 

První dvě etapy probíhají v řádu týdnů aţ měsíců. Proces uhelnatění a případného 

samovznícení trvá několik dní, za optimálních podmínek se můţe zkrátit aţ na hodiny.[1, 4] 
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Obrázek 1 Fáze procesu biologického samovznícení [21] 

 

1.2.2 Podmínky pro zahájení procesu samozahřívání 

Optimální vlhkost rostlinného materiálu 

Nedosušené nebo zvlhnuté produkty vytváří příhodné podmínky pro vývoj a činnost 

mikroorganismů. Materiál se zapaří, plesniví a tlí, čímţ můţe dojít aţ k samovznícení. 

Pod hranicí 18-20 % jiţ tyto procesy neprobíhají. Proto by zemědělské produkty v době 

ukládání do seníků, stodol stohů a sil měly být dobře vysušené (cca 14-15 % vlhkosti, seno 

se doporučuje skladovat při vlhkosti pod 20 %). Avšak i v dobře usušeném seně probíhají 

procesy zrání aţ 6 týdnů (dýchání hmoty, činnost enzymů). Zrání je tím intenzivnější, čím 

rychleji probíhalo sušení a v čerstvě pokoseném porostu. [1] 

Akumulace tepla = uvolňované teplo je vyšší neţ teplo odváděné 

Podmínky odvodu tepla jsou ovlivněny objemem, velikostí povrchu a stupněm slehnutí. 

Samovznícení je pravděpodobnější ve velkých objemech [4]. Nejmenším udávaným 

objemem, při kterém můţe samovznícení nastat je cca 35 m
3 

sena [1]. Jediným ukazatelem 

sklonu k samovznícení není samotný objem, ale také plocha, přes kterou můţe probíhat 

tepelná výměna s okolím.  Představme si krychli o hraně 4 m a kvádr o rozměrech 

8 m x 8 m x 1 m. Obě tělesa mají shodný objem (64 m
3
). Liší se však velikostí povrchu, 

přes který můţe odcházet teplo. Povrch krychle bez podstavy je 80 m
2
, povrch kvádru 96 m

2
. 

Podstavu jsem nezapočítala záměrně, protoţe přes podlahu není moţnost intenzivní výměny 

tepla. Podmínky odvodu tepla tedy určuje poměr povrchu a objemu. Vhodným zvýšením 



 8 

povrchu lze zamezit samovznícení, coţ má význam pro skladování sypkých hmot i pevných 

látek (uhlí, celulózové materiály: dřevo, bavlna, papír, obilniny, len, tabák aj. [11]) 

Uloţíme-li vlhký materiál do vysoké vrstvy, dojde jeho tíhou k silnému slehnutí (aţ 

na polovinu původní výšky) a vytvoření nepropustných vrstev. Nepropustné vrstvy se vytváří 

také při skládání materiálu různého druhu či různé vlhkosti na jednu hromadu. Tlakem plynů, 

které se při procesech uvolňují, se v uloţeném materiálu vytvoří dutiny, 

tzv. loţiska samovznícení. Ke vznícení dojde náhlým přístupem vzduchu do těchto 

loţisek. [1] 

Dostatečný čas potřebný pro průběh všech reakcí 

Samovznícení můţe nastat v časovém rozpětí od 3 dní do 1 roku, coţ je závislé 

na mnoha okolnostech (vlhkost, teplota mnoţství a způsob uloţení, druh půdy a hnojení – 

urychlují proces oxidace). [1] 

1.2.3 Příznaky samozahřívání rostlinného materiálu 

Mezi vnější příznaky samozahřívání, které můţe vést aţ k samovznícení uloţeného materiálu, 

patří: 

 Značné propadávání materiálu 

 Zapaření a pocení materiálu 

 Tání sněhu nad místem zahřívání 

 Charakteristický zápach – nejprve kyselý zápach kvašení, pak zápach po praţení, který 

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

 Zvýšení teploty [1, 4] 
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2 Biomasa 

Významným zdrojem energie se stává biomasa, ve které je uloţena sluneční energie.  

Pastorek [18] definuje biomasu jako „substanci biologického původu, která zahrnuje 

rostlinnou biomasu pěstovanou na půdě, hydroponicky nebo ve vodě, živočišnou biomasu, 

vedlejší organické produkty a organické odpady“. 

2.1 Dělení biomasy 

Existují dvě hlavní skupiny, které rozlišují energetickou biomasu podle způsobu 

získávání (podle zdroje). Jedná se o biomasu záměrně produkovanou k energetickým účelům 

a odpadní biomasu. [18] 

Záměrně pěstovanou biomasu lze dále rozčlenit na: 

 energetické plodiny lignocelulózové 

 energetické dřeviny a křoviny (rychle rostoucí dřeviny – topoly, vrby, olše, akáty aj.) 

o obiloviny (celé rostliny) 

o travní porosty (sloní tráva, trvalé travní porosty) 

o ostatní rostliny (konopí seté, šťovík krmný, čirok, křídlatka aj.) 

 energetické plodiny olejnaté (nejvýznamnější z této skupiny je řepka olejná pro výrobu 

surových olejů a methylesterů, dále slunečnice, len, dýně na semeno) 

 energetické plodiny škrobnato-cukernaté (cukrová řepa a cukrová třtina pro výrobu 

etylalkoholu, brambory, kukuřice, zrna z obilí) 

Odpadní biomasou máme na mysli 

 rostlinné zbytky ze zemědělské výroby a údrţby krajiny (kukuřičná, obilná, řepková 

sláma, odpady ze sadů, vinic, travní porosty z úhorů, zbytky po likvidaci náletů 

a křovin) 

 odpady ze ţivočišné výroby (exkrementy z chovu hospodářských zvířat, zbytky krmiv, 

odpady mléčnic) 

 odpady komunální organické (kaly z odpadních vod, organický podíl tuhých 

komunálních odpadů, organické zbytky z údrţby zeleně a travnatých ploch) 

 odpady ze zpracovatelského průmyslu (potravinářský: odpady z jatek, mlékáren, 

lihovarů, vinařství; dřevozpracující: odřezky, piliny, hobliny) 

 odpady lesní výroby (kůra, větve, pařezy, odřezky, palivové dřevo aj.) [6, 18] 
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2.2 Druhy biopaliv 

Biopaliva se vyrábí z biomasy a podle skupenství je můţeme rozdělit do 3 druhů. 

 

Plynná biopaliva 

 Bioplyn je produkt anaerobní fermentace, který vzniká rozkladem organické odpadní 

hmoty za nepřístupu vzduchu. Bioplyn obsahuje zejm. metan (60 %) a oxid uhličitý 

(40 %), můţe obsahovat i malá mnoţství N2, H2S, NH3, H2O, etanu a niţších 

uhlovodíků. Mezi známé druhy bioplynu patří skládkový plyn, bioplyn z ČOV nebo 

z prasečí kejdy, které se liší sloţením a tedy i výhřevností (bioplyn z kejdy má nejvyšší 

výhřevnost 24 MJ/m
3
) [23]. 

 Dřevoplyn neboli generátorový plyn, který se získává v generátorech plynu 

pyrolytickým zplyňováním dříví, obsahuje především CO (25 %), H2 (20 %), 

CO2 (10 %), N2 (40 %), metan (3 %). Vhodnými dřevinami jsou dub, buk, habr, javor, 

jasan, bříza. Vyuţívá se k pohonu automobilů, vytápění v domácnostech, vaření či 

výrobě elektřiny [20]. Zplyňovat lze i jiná biopaliva.  

 Vodík bývá vyráběn štěpením uhlovodíkového biopaliva. Výzkumníci z USA vyvíjejí 

další postupy výroby vodíku. Jsou to kvašení, biologické štěpení vody pomocí 

fotosyntetických organismů, štěpení vody pomocí slunečního záření, zplyňování 

a pyrolýza biomasy [30] 

 

Kapalná biopaliva 

 Bioethanol lze získat biologickou fermentací, následným odstředěním a destilací 

z plodin, které obsahují škrob a cukry (obilí, řepa, brambory, kukuřice). Bioetanol 

se můţe přidávat jako doplněk do pohonných hmot v poměru 5-10%. Energetická 

návratnost etylalkoholu je však vzhledem k energetickým vstupům zatím nízká.  Velkou 

budoucnost má však výroba bioetanolu tlakovou hydrolýzou ze zbytkové celulózy. [43] 

 Surový rostlinný olej se lisuje z olejnatých semen. Rostlinný olej má ve srovnání 

s naftou vyšší viskozitu. Pro provoz vozidel na čistý olej je nutná jejich přestavba. 

 MEŘO neboli metylester řepkového oleje se získává esterifikací řepkového oleje, tj. 

substitucí metanolu (etanolu) za glycerin obsaţený v oleji. MEŘO má podobné 

vlastnosti a výhřevnost jako nafta. Jeho výhodou je snadnější rozloţitelnost v přírodě. 

 Bionafta je směs MEŘO a běţné motorové nafty. [43] 
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Tuhá biopaliva 

Tuhá biopaliva lze rozdělit podle různých kritérií. Klasifikace podle normy 

ČSN EN 14 961-1 [49] je zaloţena na původu a zdroji biopaliva. V hierarchickém 

klasifikačním systému jsou podle původu tyto hlavní skupiny tuhých biopaliv: 

 Dřevní biomasa – biomasa ze stromů, keřů a křovin 

 Bylinná biomasa – biomasa z rostlin, které nemají dřevitý stonek a které odumírají 

na konci vegetační doby 

 Ovocná biomasa – biomasa z částí rostlin, které sestávají ze semen nebo obsahují 

semena 

 Směsi a příměsi – směsi jsou záměrně smíchaná biopaliva (tzv. blendy); příměsi jsou 

nezáměrně smíchaná biopaliva [49] 

Norma ČSN EN 14 961-1 dále specifikuje tuhá biopaliva na základě obchodních forem 

a vlastností. Obchoduje se s různými velikostmi a tvary biopaliv, tyto vlastnosti mají vliv 

na manipulaci s palivem a také vlastnosti hoření. Obchodní formy jsou uvedeny v tabulce 1, 

tučně jsou zvýrazněny ty, kterým se v bakalářské práci věnuji blíţe. 

Tabulka 1 Hlavní obchodní formy tuhých biopaliv [49] 

Název paliva Typická velikost částic Běžná metoda přípravy 

Celý strom > 500 mm Bez přípravy nebo odvětvení 

Dřevní štěpka 5 - 100 mm Řezání ostrými nástroji 

Rozdrcené dřevní palivo různá Drcení tupými nástroji 

Kulatina/palivové dřevo 100 - 1 000 mm Řezání ostrými nástroji 

Kůra různá 
Odkornění zbytků stromů 

Můţe být rozřezána nebo nerozřezána 

Otep, snop různá Podélným orientováním a svázáním 

Palivový jemný prach < 1 mm Mletí 

Piliny 1-5 mm Řezání ostrými nástroji 

Hobliny 1 - 30 mm Hoblování ostrými nástroji 

Brikety Ø ≥ 25 mm Mechanické stlačení 

Pelety Ø < 25 mm Mechanické stlačení 

Balíky    

   Malé čtverhranné 0,1 m3 Stlačením a svázáním do čtvercového průřezu 

   Velké čtverhranné 3,7 m3 Stlačením a svázáním do čtvercového průřezu 

   Kulaté 2,1 m3 Stlačením a svázáním do válcového průřezu 

Řezanka ze slámy  
10 - 200 mm Rozřezání během sklízení nebo před spálením nebo energetických 

travin 

Zrno nebo semeno různá Bez přípravy nebo sušení 

Ovocné pecky nebo jádra 5 - 15 mm 
Bez přípravy nebo lisování a extrakce 

chemikáliemi 

Vláknité výlisky různá Příprava z vláknitého odpadu odvodněním 
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2.3 Zpracování, způsob využití biomasy k energetickým účelům 

Způsob vyuţití biomasy je závislý na jejich fyzikálních a chemických vlastnostech. 

Důleţitým parametrem je zejména vlhkost, resp. obsah sušiny v biomase. Hraniční hodnotou 

mezi mokrými a suchými procesy je 50 %. V praxi je převládajícím způsobem vyuţití 

biomasy spalování (suchý proces) a výroba bioplynu anaerobní fermentací (mokrý 

proces). [18] Další způsoby zpracování jsou přehledně uvedeny v tabulce 2. 

 

Tabulka 2 Způsoby využití biomasy k energetickým účelům [17] 

Typ konverze biomasy 
Způsob konverze 

biomasy 
Energetický výstup 

Odpadní materiál 

nebo 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 
fermentovaný 

substrát 

aerobní fermentace teplo vázané na nosič 
fermentovaný 

substrát 

alkoholová fermentace ethanol, methanol vykvašený substrát 
Fyzikálně-chemická 

konverze esterifikace bioolejů methylester biooleje glycerin 

 

 

Spalování biopaliv 

Nejběţnějším způsobem získávání tepelné energie z biomasy je spalování. Pozitivní 

skutečností je fakt, ţe oproti spalování fosilních paliv má spalování biomasy téměř nulovou 

bilanci oxidu uhličitého, který je jedním ze skleníkových plynů mající negativní vliv 

na ozonovou vrstvu. Předpoklady pro ekologicky přijatelné a efektivní spalování jsou 

dostatečné mnoţství kyslíku, vysoký obsah sušiny a provozní teploty nad hranicí zápalné 

teploty materiálu. Nejobvyklejšími palivy v kotlích jsou dřevo v různých formách, sláma 

z obilovin a řepky olejky, kukuřice na zrno aj. [17]  
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Proces spalování má 4 fáze: 

1. fáze: sušení – v materiálu se postupně sniţuje zbytková vlhkost (u vzdušně suchého 

dřeva bývá 15-20 %), toto sušení probíhá při teplotách okolo 100 °C. 

2. fáze: pyrolýza – po dosaţení zápalné teploty a dostatečném přísunu vzduchu 

se z materiálu uvolňuje spalné teplo. Tímto teplem se uvolňují z materiálu hořlavé 

plyny, destilační produkty a vytváří se zuhelnatělý zbytek.  

3. fáze: spalování plynné složky – hořením plynných sloţek se prodluţuje plamen 

a zvyšuje teplota. Dřevo obsahuje 70-85 % plynotvorných látek. Uvolněné plyny hoří 

mezi roštem a komínem, do topeniště musí být přiváděno dostatečné mnoţství 

vzduchu. 

4. Fáze: spalování pevné složky – je-li zajištěn dostatečný přístup kyslíku, dohořívají 

pevné látky na roštu. Vzniká při tom oxid uhelnatý, který se dále oxiduje na oxid 

uhličitý. [5, 6, 17, 20] 
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3 Pevná biopaliva 

Výčet všech druhů tuhých biopaliv je v tabulce 1, déle se budu věnovat pouze nejčastěji 

vyuţívaným formám paliv. 

3.1 Dřevo a jeho vlastnosti 

Jelikoţ se výzkumná část práce zaměřuje na také na dřevěné pelety a dřevní štěpku, 

uvádím některé poznatky týkající se právě toho přírodního materiálu.   

 

Chemické složení 

Kaţdé surové palivo, které je vhodné pro spalování, má tři základní sloţky. Těmito 

sloţkami jsou hořlavina, popelovina a voda. Dokonale vysušené dřevo má pouze dvě sloţky, 

hořlaviny a popeloviny. Hořlavina je téměř beze zbytku organická hmota s vysokým podílem 

kyslíku a zahrnuje všechny spalitelné sloţky jako nositele energie. Anorganické látky, které 

se do dřevní hmoty transportovaly z půdy během růstu, tvoří popelovinu. Voda je přirozenou 

a nezbytnou součástí kaţdé ţivé hmoty. Při posuzování sloţení paliva je nutné rozlišit, zda 

se jedná o sloţení surového dřeva, sušiny nebo hořlaviny paliva. [13, 16]  

Chemická a elementární skladba dřeva, vysušeného na konstantní hmotnost, není 

podstatně ovlivněna druhem dřeviny, je však poněkud odlišná porovnáváme-li různé části 

dřevní masy (např. kůra obsahuje méně uhlíku, větší podíl vodíku a minerálních látek na úkor 

kyslíku) 

Elementární sloţení většiny druhů dřeva je zhruba následující: 

Uhlík     49,0  ± 1,0% 

Vodík    6,1  ± 0,1% 

Dusík    0,2 ± 0,03% 

Minerální látky, popel 0,2 ±1,0% 

Kyslík    zbytek obsahu [15] 

Z výčtu je patrné, ţe dřevo obsahuje kromě organických látek také látky minerální. Tyto 

látky se ve dřevě vyskytují v malých mnoţstvích a jedná se o soli křemíku, sodíku, vápníku, 

hořčíku, manganu, ţeleza a hliníku, které po tepelné degradaci tvoří popel. Znatelný rozdíl 

v obsahu popelovin mají tropická dřeva (5-10 %). Obsah popelovin je závislý na podmínkách 

růstu dřeviny, sloţení půdy, druhu a věku dřeviny a na části stromu. [13] 
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Dřevo je sloţitým heterogenním systémem látek, přesto lze uvést přibliţnou 

jednoduchou klasifikaci sloţek dřeva: 

A. Hlavní sloţky (polymery) 90-97 % objemu dřeva. Tvoří buněčné stěny. 

 Sloţky sacharidické – polysacharidy (70 %) 

 Celulóza  

 Hemicelulózy 

 Sloţky aromatické – polyfenoly (25 %) 

 Lignin 

B. Doplňující sloţky (3-10 %) 

 Organické 

 Monomery 

 Polymery 

 Anorganické [15] 

 

Celulóza 

Celulóza je sacharidickou sloţkou dřeva, v průměru tvoří 46-56 % z hmotnosti dřeva. Je 

základní stavební látkou buněčných stěn. Po chemické stránce je to polysacharid vzniklý 

řetězením molekul glukózy (C6H12O6), která se tvoří jako produkt fotosyntézy v listech. 

Makromolekula celulózy je tvořena n molekulami glukózy spojených do dlouhé řady 

a pootočených o 180°. Část makromolekuly je na obrázku 2 

Vzorec celulózy je (C6H1205)n, kde n značí stupeň polymerace. Délce řetězce je přímo 

úměrná pevnost dřeva, stupeň polymerace pro dřevní celulózu se pohybuje v rozmezí 

200-3 500. Řetězce makromolekuly vytvářejí buď pravidelnou síť (krystalická oblast 

celulózy) nebo tvar „střapců“ (amorfní oblast). Amorfní oblast obsahuje volné hydroxylové 

skupiny, které na sebe snadno váţou vodu a jsou tedy příčinou hygroskopicity celulózy. [13] 

 

Obrázek 2 Část řetězce makromolekuly celulózy [13] 
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Hemicelulózy 

Patří také mezi polysacharidy, oproti celulóze však mají menší relativní hmotnost 

a kratší řetězce (stupeň polymerace cca 150-250). Jsou reaktivnější neţ celulóza, méně stálé, 

snadno se ze dřeva hydrolyzují, přičemţ přecházejí do roztoku. [15] 

Podle počtu uhlíků v molekule cukru se dělí na pentozany a hexozany. Jehličnaté dřevo 

obsahuje především hexozany, které jsou spíše zásobními látkami. Pentozany mají 

v rostoucím listnatém dřevě zejména mechanickou funkci. [13] 

Lignin 

Lignin je termicky nejstabilnější sloţkou fytomasy, tepelnému působení odolává díky 

trojrozměrné benzenoidní struktuře [10]. Lignin je povaţován za stavební sloţku dřeva, která 

zabezpečuje dřevnatění jeho buněčných stěn. Obsah ligninu tvoří přibliţně 26-35 % hmotnosti 

dřeva a je vyšší u dřevin jehličnatých neţ u listnatých. Lignin plní hydrofobní funkci, omezuje 

bobtnání. Jeho hlavním úkolem je spojování mezibuněčných vláken a zpevnění celulózových 

molekul v rámci buněčných stěn. Dřevu dodává pevnost, především v tlaku. Je termoplastický 

a absorbuje světlo. [13, 15] 

Pro porovnání vlastností těchto sloţek dřeva přikládám tabulku 3. 

Tabulka 3 Zastoupení, výhřevnost a interval termického rozkladu základních 

chemických složek dřeva [37] 

  
Podíl ve dřevě (%) Výhřevnost 

Termický rozklad 

při teplotě   

  jehličnany listnáče H (MJ.kg
-1

) T (°C) 

celulóza 40-45 40-55 15,3-17,8 250-350 

hemicelulózy 25-30 27-40 - 170-240 

lignin 27-33 16-24 25,6-28,7 300-400 

 

Objemové technické jednotky 

Hmotnost dřevní hmoty a dalších biopaliv můţe být vztaţena k různým vyjádřením 

objemu (viz tabulka 4) a se výrazně mění s obsahem vody. 

 

Tabulka 4 Jednotky pro vyjádření objemu materiálu [8] 

Název Jednotka Význam 

Plnometr 1 plm 
1 m

3
 skutečné dřevní hmoty 

(krychle o hraně 1 m vyplněná dřevem bez mezer) 

Prostorový metr 1 prm 
1 m

3
 sloţeného dřeva 

(krychle vyplněná štípaným nebo neštípaným polenovým 

dřevem s mezerami) 

Sypný metr 1 prms 
1 m

3
 volně sypané, nezhutněné hmoty  

(štěpky, drti, pilin, pelet) 
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Vlhkost 

Obsah vody ve dřevě je velmi důleţitým parametrem pro určování kvality dřeva. 

V oblasti energetiky má vlhkost paliva významný vliv na jeho výhřevnost. 

V dřevařském průmyslu se však pouţívá jiný způsob vyjadřování obsahu vody ve dřevě 

neţ v energetické praxi. Aby nedošlo k nedorozuměním, uvedeme si oba pouţívané vzorce.  

 

V dřevozpracujícím průmyslu se obsah vody vyjadřuje podle vztahu 

 

Jedná se tedy o obsah vody vztaţený k absolutně suché substanci (absolutní vlhkost). 

Pouţívá se při fyzikálních a mechanických zkouškách dřeva.  

 

V energetice se obsah vody vyjadřuje vztahem 

 

Zde se jedná o obsah vody vztaţený k původní (výchozí) hmotnosti dřeva 

(relativní vlhkost). Pouţívá se při obchodním styku a pro výpočet efektivní výhřevnosti 

tuhých paliv. 

 

kde  

m1 hmotnost surové dřevní hmoty (kg) 

m2 hmotnost vzorku po vysušení (kg) 

∆m úbytek hmotnosti vlivem sušení – hmotnost vody (kg) [18, 20] 

 

Z tabulky níţe je vidět, jak je nezbytné znát, kterého ze způsobů vyjádření bylo pouţito. 

Nebude-li uvedeno jinak, v dalším textu bude vyuţíváno energetického vyjádření a obsah 

vody bude označen písmenem W. 

 

Tabulka 5 Rozdíl mezi relativní a absolutní vlhkostí [18] 

Vlhkost W [%] 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 

energetika 

Vlhkost WD [%] 
0 11 25 43 67 100 150 230 400 

dřevařský průmysl 
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Výhřevnost 

Výhřevnost dřevní hmoty bývá uváděna v jednotkách kJ/kg nebo MJ/kg. Běţně se 

uvádí také v jednotce kWh/kg. Toto vyjádření umoţní rychlejší určení hodinové spotřeby 

paliva pro daný výkon zdroje tepla v kW. [8] 

Výhřevnost vyjadřuje mnoţství tepelné energie, která se uvolní při úplném spálení 

jednotky hmotnosti (1 kg) paliva sníţené o výparné teplo vody. Související veličinou je spalné 

teplo, které vyjadřuje mnoţství tepla uvolněného z paliva vztaţené na jednotku hmotnosti. 

Hodnota spalného tepla vţdy větší nebo alespoň rovna hodnotě výhřevnosti. [16] 

Výhřevnost dřeva je závislá na obsahu pryskyřic a ligninu. Čím je vyšší obsah těchto 

látek, tím se zvyšuje i výhřevnost paliva. (výhřevnost celulózy je 4,8 kWh/kg, hemicelulóz 

4,5 kWh/kg, ligninu 7,5 kWh/kg a výhřevnost pryskyřic, vosků, tuků, olejů aţ 10 kWh/kg) 

Protoţe jehličnaté stromy obsahují více pryskyřic a ligninu, mají oproti listnatým vyšší 

průměrnou výhřevnost.[6] 

Avšak na základě vyšší hustoty dřeva listnatých stromů je jeho výhřevnost vztaţená 

na prostorový metr výrazně vyšší (listnaté 2 100 kWh/prm; jehličnaté 1 600 kWh/prm). [6] 

Velice zásadně je výhřevnost ovlivněna vlhkostí dřeva. Čerstvě pokácené nebo špatně 

skladované dřevo obsahuje velké procento vody, coţ výrazně sniţuje výhřevnost paliva. Je to 

zapříčiněno tím, ţe neţ shoří samotné dřevo, část energie se spotřebuje k zahřátí vody 

na teplotu varu a její odpaření. Obsah vody má za následek také sníţení teploty ve spalovacím 

prostoru. Důsledkem nedostatečného ţáru pak nevyhoří ani všechny sloţky dřeva a tím se 

ze dřeva ztrácí další energie. Navíc se nespálené dřevní plyny v kouřovodech usazují jako 

dehet a saze, čímţ „izolují“ plochy, přes které dochází k předávání tepla. Nespálené sloţky 

znečišťují vzduch a ţivotní prostředí. [6] Vliv vlhkosti na výhřevnost demonstruje tabulka 6. 

U dřevních odpadů mají různé dřeviny prakticky stejnou výhřevnost při určitém obsahu 

vody. Pro orientační a běţné výpočty se uvaţují průměrné hodnoty výhřevnosti 18 MJ/kg, coţ 

odpovídá 5 kWh/kg. [8]  

Tabulka 6 Skutečná výhřevnost dřeva a kůry v závislosti na obsahu vody [18] 

Obsah 

vody 
Dřevo Kůra 

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

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

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

20 14,3 4 14,6 4,1 

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

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

50 8 2,2 8,4 2,3 

60 6 1,7 6,3 1,8 
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Obsah popelovin 

Popeloviny jsou tvořeny anorganickými látkami obsaţenými ve dřevní hmotě. Během 

spalování popeloviny podléhají změnám, jejich výsledkem je vznik kvalitativně zcela nové 

látky – popela. Obsah popelovin ve dřevě se pohybuje v rozmezí 0,6-1,6 %, tedy po spálení 

1 m
3
 zbude cca 3-5 kg popela. Pařezy, kořeny a kůra znečištěná zeminou mají obsah 

popelovin vyšší. 

Při spalování dřeva v malých topeništích se tedy spečeniny (škvára) nevytvářejí, avšak 

při spalování v ohništích větších výkonů dochází k tvorbě nánosů na stěnách ohniště, které 

omezují jeho správnou funkci, proto musí být kotle řešeny s ohledem na tuto problematiku.  

Popel po spálení dřeva obsahuje mnoţství ţivin a stopových prvků. Proto ho můţeme 

bez dalších úprav pouţít v zemědělství a lesnictví jako hnojivo. Průměrný Popelu obsahuje 

fosfor, draslík, vápník, hořčík aj. [20] 

Některé hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 7. 

 

Tabulka 7 PTCH a fyzikální vlastnosti vybraných dřevin [1] 

Vlastnost Jednotka 
Dřevo Piliny 

Borovice Dub Jedle Borovice Dub Jedle 

Objemová hmotnost kg/m
3
 414-510 600-710 422-432 150 160 100 

Výhřevnost MJ/kg - 
18,25-

19,90 
20,33 18,65 - - 

Teplota vznícení °C 399 375 397 306 342 347 

Teplota 

samozahřívání 
°C 80 120 120 80 100 100 

Teplota ţhnutí °C 295 298 305 230 229 220 

 

3.2 Brikety 

Brikety a pelety mohou být vyrobeny z různých rostlinných materiálů (seno, sláma, 

listí, plevy, rašeliny), nejčastěji setkáváme s dřevěnými briketami vyrobenými z odpadu 

dřevozpracujícího průmyslu (piliny, hobliny). Brikety a pelety jsou válečky slisované 

biomasy, liší se velikostí a způsobem výroby (lisy odlišné konstrukce). 

Dřevěné brikety se vyrábí z dřevních materiálů, které jsou jinak nevyuţitelné. Jsou 

směsí pilin, hoblin, drceného dřevěného odpadu a moučky a mají tvar válečků o rozměrech 

cca 100 mm v průměru a 300 mm na délku. Uprostřed mívají vzduchový kanálek, díky 

kterému se zvětší plocha hoření a můţe se zvýšit tepelný výkon. [5, 6] Na obrázku 3 vidíme 

různé tvary a druhy briket.  
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          Obrázek 3 Různé druhy dřevěných briket [26] 

 

Výchozí surovinou pro výrobu briket jsou tedy zejména hobliny a piliny 

bez jakýchkoliv pojiv. Suroviny odebrané z pilařských provozů jsou nejprve zbaveny větších 

zbytků kůry a štěpků na vibračním sítu, poté piliny prochází sušárnou. Usušené piliny se lisují 

bez přidávání pojiva pod tlakem. Při lisování je dosaţeno zvýšené teploty, coţ má za následek 

zatavení povrchu brikety. Díky tomu jiţ briketa tolik nenasává vzdušnou vlhkost. [5, 26] 

Na brikety se vztahuje norma ČSN EN 14961-1, ve které jsou v tabulce 3 uvedeny 

specifikace, podle kterých se biopaliva člení do tříd podle jejich chemických a fyzikálních 

vlastností. Vlastnosti jsou označovány velkým písmenem, které je počátečním písmenem 

názvu parametru a číselnou hodnotou, uvádějící maximální nebo minimální hodnotu 

parametru, např. D100 = průměr do 100 mm, M15 = obsah vody do 15 %, A07 = Mnoţství 

popela do 0,7 % atd. 

Tímto značením pak výrobce briket můţe na základě provedené analýzy popsat 

svůj výrobek a deklarovat jeho uţitné vlastnosti uţivateli. Normativní poţadavky je nutné 

uvádět vţdy, zatímco informativní pouze na vyţádání odběratele nebo podle poţadavku 

normy. [28, 49]  

3.3 Pelety 

Pelety jsou výlisky z pilin, dřevěné moučky, kousků dřeva a kůry nebo jiného 

rostlinného materiálu (seno, sláma, plevy aj.). Dřevěný materiál se tlakem při lisování zahřeje, 

uvolněný lignin působí jako pojivo, které po vychladnutí zajišťuje soudrţnost výlisku. 

Válečky se vyznačují hladkým a lesklým povrchem, kvalitní nemají mít téměř ţádný 

otěr. [5, 6] 
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Pelety mají menší rozměry neţ brikety. V současnosti se na pelety vztahuje více norem 

a jejich poţadavky jsou různé. Například rakouská ÖNORM M 7135, poţaduje průměr 

dřevěných pelet v rozmezí 4 ≤ D < 10, kdeţto česká technická norma ČSN EN 14961-1 

rozlišuje 5 druhů rozměrů s průměrem v rozmezí 6-25 mm. Délka pelet bývá zpravidla 

4-5násobek jejího průměru. Další, často pouţívanou normou, je německá DIN 51731 

a DIN plus.  

Také je důleţité si povšimnout, ţe kaţdá z norem řeší kvalitu pelet z jiných druhů 

biomasy. Normy DIN 51731, DIN plus, ÖNORM M 7135 se vztahují pouze na pelety 

a brikety vyrobené pouze ze dřeva a z kůry, kdeţto norma ČSN EN 14961-1 je komplexnější 

a charakterizuje pelety i z ostatních materiálů (olivové výlisky, dřevní štěpka, drcené dřevní 

palivo, polena, piliny, kůra, balíková sláma). Technická směrnice č. 55 – 2010 se vztahuje 

pouze na topné pelety z bylinné fytomasy a uvádí podmínky pro propůjčení známky 

„Ekologicky šetrný výrobek“. [44] 

Při přirozeném obsahu vody (cca 12-15 %) mají pelety výhřevnost okolo 15-17 MJ/kg. 

Při sledování výhřevnosti je dobré věnovat pozornost, k jaké normě se hodnota vztahuje, 

neboť u norem DIN plus, DIN 51731 a ÖNORM M 7135 je uvedena výhřevnost paliva 

v bezvodém stavu (který prakticky neexistuje). Vysoké hodnoty výhřevnosti (nad 18 MJ/kg, 

resp. 5 kWh/kg) pak mohou být pro odběratele zavádějící. [5, 44] 

3.3.1 Výroba pelet 

Dřevěné pelety se vyrábí z vedlejšího produktu při zpracování dřeva – z pilin a hoblin. 

Pro produkci kvalitních pelet je potřeba dřevo zbavit kůry. Vlhké surové piliny se skladují 

v silech, odkud jsou dopravovány na třídící linku. Zde se odstraní větší kusy dřevěných 

odřezků, kůry, kamínků, kovů a dalších neţádoucích příměsí. [9]. Podle informací 

poskytnutých při exkurzi v peletárně Mayr-Melnhof Pellets v Paskově mají surové piliny 

absolutní vlhkost 80-120 %, coţ odpovídá cca 50 % relativní vlhkosti.  Pro výrobu pelet 

se zde pouţívají smrkové piliny, které vznikají jako vedlejší produkt při zpracování dřeva 

na pile Mayr-Melnhof Holz. Piliny  se skladují v silech o průměru 10 m a výšce 25 m. Odběr 

pilin ze sila probíhá kontinuálně, čímţ se sniţuje riziko zamrznutí pilin v zimě a také riziko 

zapaření a samozáhřevu v teplejším období. Proto se teplota uvnitř zásobníků nesleduje.  

Následuje sušení pilin na vhodnou vlhkost. Tu Jandačka [9] uvádí mezi 12-14 %. 

Podle Kotta [36] by měl materiál na vstupu do granulačního procesu mít stabilizovanou 

vlhkost 10-12 %. Pokud jsou piliny příliš vlhké, dochází k jejich drolení. V Paskově 

na základě dlouhodobé zkušenosti a pozorování suší piliny aţ na 8-10 %. Při této hodnotě 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika
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jsou pelety soudrţné a je zaručena maximální kvalita pelet. Pásová sušárna je vyhřívána 

horkou vodou kotelny spalující kůru. 

Dalším krokem při výrobě pelet je drcení dřevní suroviny. Velikost částic materiálu 

ke granulaci by neměla přesahovat 1/5 průměru finálních granulí. To je velmi podstatný údaj. 

Čím je jemnější struktura materiálu ke granulaci, tím je lepší výsledná pevnost peletek [36]. 

Pro transport mezi jednotlivými kroky výroby se pouţívají různé typy dopravníků, 

nejčastěji šnekový podavač, pásový dopravník, pneumatický nebo kapsový dopravník. [9] 

Peletizace se provádí v peletizačním lisu, tzv. peletizéru. Lis musí vyvinout dostatečný 

tlak a teplotu, aby došlo k uvolnění ligninu a pelety získaly poţadované mechanické vlastnosti 

(pevnost a otěr). Peletovací lisy jsou postaveny na různých koncepcích, vţdy však dochází 

k protlačování suroviny přes jednu nebo více matric s otvory. Na obrázku 4 je schéma 

peletizéru, který pouţívají v Paskově. 

 

 

Obrázek 4 Schéma horizontálního peletizéru [12] 

 

Čerstvě vylisované pelety je třeba ochladit a uskladnit, nejvhodnější jsou sila 

a zásobníky sypkých hmot, kde nedojde k navlhnutí pelet a odkud je lze pohodlně odebírat, 

např. do nákladních automobilů a dopravních cisteren. Ze zásobníků jsou pelety také 

transportovány na balící linku a plní se jimi 15 kg pytle nebo tzv. big-bagy po 1 000 kg. [9] 

3.3.2 Zajištění požární ochrany  

Během skladování vlhkých či vysušených pilin ani hotových ochlazených pelet nehrozí 

riziko samovznícení, protoţe materiály jsou zde skladovány pouze krátkou dobu, max. 

2 týdny, není splněna potřebná délka indukční periody. Za celou dobu provozu peletárny 

Mayr-Melnhof Paskov nebyl zaznamenán jediný poţár způsobený samozahříváním. 

Závaţnějším problémem jsou poţáry s příčinou v technologii. V sušárně můţe být poţár 

iniciován teplem uvolňovaným při tření pásu, iniciátorem poţáru můţe být i jiskra. 
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Proto se technologie osazují poţárně bezpečnostními zařízeními – hlásiči poţáru, zařízení 

pro detekci jisker, samočinné hasicí systémy, zařízení pro odvětrávání kouře a tepla. Poţární 

ochranu zajišťuje také jednotka HZSP Biocel Paskov.  

Příkladem poţáru, který vznikl vlivem technologie, je událost z 22. dubna 2010. Tehdy 

u poţáru sušárny pilin zasahovalo 7 jednotek hasičů – HZS Frýdek-Místek, HZSP Biocel 

Paskov a 5 jednotek SDH z okolních obcí. Oheň se před příjezdem první jednotky rozšířil 

prostorem ventilátorů dovnitř sušárny, coţ je jednopodlaţní objekt kovové konstrukce 

s oplechováním o půdorysu 30 m ×12 m a vysoký cca 8 m. Na výrobní lince vznikla škoda 

5 mil. Kč. Hasiči zásahem uchránili hodnoty za dalších 5 mil. Kč. [37] Na obrázku 5 je vidět 

konstrukce sušárny a v pozadí sila pro skladování pilin. 

 

Obrázek 5 Požár sušárny pilin [37] 

3.3.3 Sledování kvality pelet a briket 

Laboratorní zkoušky jsou zaměřeny na stanovení dvou druhů parametrů:  

 uţitných vlastností vztahujících se přímo ke spalování biomasy (obsah vody, 

obsah vodíku, obsah popela, stanovení výhřevnosti, obsah uhlíku, otěru) 

 faktorů ovlivňujících emise a ţivotní prostředí (obsah síry, dusíku, chlóru, fluoru, 

prchavé hořlaviny, těţkých kovů a dalších prvků). [35] 

3.4 Dřevní štěpka 

Dřevní štěpku lze rozdělit na dva druhy. 

Prvním je lesní štěpka. Ta vzniká jako odpad po těţbě dřeva. Dříve se větve a kůra 

odstraňovaly ručně pomocí pil a škrabek, větve se spálily, kůra byla ponechána na místě 

a slouţila jako hnojivo. Dnes odvětvování probíhá mechanizovaně, pomocí motorových pil, 

při větší těţbě se odvětvuje strojově. Kmen bez větví se transportuje k dalšímu zpracování. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDh%C5%99evnost_
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
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Klestí, které zůstalo na místě, se drtí na určitou rozměrovou frakci. Lesní štěpka je tedy směsí 

nadrcených větví, kořenů, pařezů stromů, chvojí a listí. Má velký obsah vody - od 20 % 

do 60 %. [8] 

Odvětvené kmeny jsou dopravovány do dřevozpracujících závodů, kde se dále obrábějí. 

Při řezání vzniká odpad ve formě pilin a kusový odpad – odřezky, krajinky. Tento odpad lze 

pouţít jako palivové dřevo přímo ke spalování, nebo se opět drtí na určitou velikost 

a označuje se jako dřevařská štěpka. [8] Dřevařšká štěpka bílá je vyrobena štěpkováním 

odkorněné dřevní hmoty za účelem dalšího zpracování v celulózo-papírenském průmyslu. 

Dřevařská štěpka hnědá je směsí dřevní hmoty a kůry. Vyrábí se z odřezků a krajinek, 

u kterých není řešeno odkornění. Nejčastěji se energeticky vyuţívá ve vlastním provozu, 

nebo je prodávána drobným odběratelům. [31] 

Výhřevnost dřevní štěpky je tím vyšší, čím více dřevní hmoty obsahuje. Větší podíl 

kůry, jehličí a listí má za následek niţší výhřevnost a větší mnoţství popela, kromě toho 

biologické sloţky také podporují kvašení a samozahřívání při skladování. Taktéţ znečištění 

zeminou je nevýhodné. [6] 
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4 Emise 

Uvádí se, ţe spalování biomasy je z hlediska emisí oxidu uhličitého neutrální, 

neboť mnoţství produkovaného CO2 je srovnatelné s mnoţstvím, spotřebovaným rostlinami 

při jejich růstu (fotosyntéza). Je to ovšem zjednodušený pohled, neboť stromy rostou desítky 

let a dřevo z nich se spálí okamţitě. Emisní faktor CO2 při spalování není nulový, lze jej 

za nulový povaţovat, coţ je v porovnání s uhlím příznivější hodnota.  

Navíc se při spalování biomasy uvolňují i další škodliviny, které jsou velmi nebezpečné 

(polyaromatické uhlovodíky, dioxiny, furany a těžké kovy). Měření ale prokázala, 

ţe o mnoţství škodlivých emisí rozhoduje především způsob spalování. 

Koncentrace oxidu uhelnatého nejlépe ukazuje na kvalitu spalovacího procesu. 

Přítomnost CO dokazuje špatně nastavené mnoţství přívodu vzduchu nebo nevhodnou 

konstrukci kotle. Při vhodném spalování se obsah CO blíţí nule. [41]  

Emise oxidů dusíku jsou ovlivněny obsahem dusíku v palivu a teplotou ve spalovací 

komoře. Vlivem vysoká teplota (nad 1 000-1 200  °C) mohou vznikat tzv. termické NOX. 

Reálná teplota plamene při spalování dřeva ve spalovacím zařízení se pohybuje přibliţně 

v rozsahu 650- 950 °C.  V ohništích malých výkonů je tedy teplota pro vznik termických NOX 

příliš nízká a hlavní vliv na obsah NOX ve zplodinách má obsah dusíku v palivu. Obsah NOX 

klesá na polovinu povolených limitů.  Při spalování biomasy se uvolňuje méně NOX 

neţ při spalování uhlí. Obsah SO2 je zanedbatelný, spaliny obsahují pouze stopy síry 

při spalování kůry. [34, 41] 

 

Dřevo 

Měřením na experimentálních topeništích bylo prokázáno, ţe zplodiny uvolněné 

při spalování dřeva neznečišťují ovzduší do takové míry, jako fosilní paliva, protoţe emise 

z něj neobsahují síru či halogeny. Tato relativní neškodnost spalování dříví však platí jen 

pro dokonalé spalování Při nedokonalém spalování obsahují kouřové plyny více 

karcinogenních látek, neţ plyny produkované spalováním jiných paliv. Velký vliv 

na dokonalost spalování dřeva má jeho vlhkost. Při spalování proschlého dřeva nevznikají 

zásadní problémy, ale při spalování dříví s relativní vlhkostí nad 30 % jiţ není garantováno 

dodrţení obsahu NOX v kouřových plynech. Protoţe je efektivní výhřevnost dřeva niţší, 

neţ výhřevnost ušlechtilých paliv, topeniště vydává při stejném výkonu aţ 25x více kouře neţ 

při topení naftou, a aţ 200x více kouře neţ při topení plynem. Proto se nedá povaţovat 

spalování dřeva za zcela bezproblémové. [20] 



 26 

Pelety 

Součástí výzkumu přidávání různých aditiv do dřevěných pelet, který provedl 

prof. Jandačka a kol. [9], byl také výzkum vlivu aditiv na produkci emisí. Pro experimentální 

měření pouţili kotel o jmenovitém výkonu 18 kW, jehoţ součásti byl i zásobník a šnekový 

podavač pro automatické podávání pelet do retortového hořáku. Na výstupu z kotle byl 

umístěn měřící úsek spalin, kde se realizovalo měření parametrů podle STN EN 303-5 (tah 

a teplota komínu a jednotlivé sloţky spalin: O2, CO, CO2, SO2, NO a ostatní oxidy dusíku). 

Měření probíhalo vţdy hodinu a mnoţství spotřebovaného paliva bylo přibliţně stejné 

(6,2 kg). 

Při měření se zjistilo, ţe obsah SO2 a CH4 byl u všech vzorků nulový nebo 

zanedbatelný. Větší význam mají hodnoty oxidů dusíku – nejvyšší hodnoty dosáhly pelety 

s přídavkem močoviny, nejniţší s přídavkem uhličitanu sodného a vápence.  

Nejvyšší hodnoty emisí CO2 bylo dosaţeno při spalování pelet s obsahem motorového 

a rostlinného oleje, nejniţší hodnota byla pozorována u pelet s přidáním vápence a uhličitanu 

sodného. 

Vyhodnocoval se i obsah CO. Výrazně vyšší hodnoty obsahu CO oproti ostatním 

aditivům byly pozorovány při spalování pelet s uhličitanem sodným. Nejméně CO se uvolnilo 

z referenčního vzorku (bez aditiv) z pelet s obsahem rostlinného oleje. 

Poslední sloţkou emisí byly tuhé znečišťující látky. Během zkoušky se zachycovaly 

na filtru po dobu 30 minut. Mnoţství TZL bylo definované hmotností filtru před a 

po zkoušce. Nejvíce TZL se uvolnilo při spálení pelet s obsahem uhličitanu sodného jako 

aditiva. [9] 
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5 Skladování biomasy 

Dlouhodobé skladování paliv z biomasy je nezbytné v případech, kdy je větší časová 

prodleva mezi produkcí a pouţitím paliva. Skladovací zařízení musí být navrţeno tak, aby 

náklady na skladování nezvedaly cenu paliva. Krátkodobé skladování zabezpečené 

automatickými plnícími systémy se vyuţívá pro podávání paliva do spalovacího zařízení.  

Nejjednodušším způsobem skladování biomasy je navážení na hromadu. Při vyuţití 

této metody je třeba zváţit některé aspekty dlouhodobého skladování dřevní štěpky a kůry 

na hromadách. Pokud obsah vody v materiálu převyšuje 20-30 %, vzniká moţnost biologické 

a biochemické degradace a oxidačních procesů, jejichţ výsledkem je vývoj tepla, které můţe 

v určitých případech způsobit samovznícení. Dalším problémem je růst hub a bakterií 

ve vlhkém materiálu, které mohou představovat zdravotní riziko.  

Výše popsané jevy jsou sloţité a závislé na: 

 velikosti částic materiálu (polena, odřezky, štěpky, piliny) 

 druhu materiálu (kůra, dřevo) 

 vlhkosti materiálu 

 způsobu skladování (venku, venku zakryté plachtou, uvnitř) 

 způsobu odvětrávání hromady (vzduchotěsné skladovaní, neodvětrávané, 

aktivní větrání okolním nebo předehřátým vzduchem) [21] 

 

Dále předkládám pro porovnání poznatky různých autorů k problematice venkovnímu 

skladování biomasy. Pro srovnání s praxí viz kap. 5.1. 

 

K samovznícení dochází hlavně u kůry. Dá se mu vyhnout, pokud bude kůra 

skladována do výšky max. 8 metrů a pokud doba skladování nepřesáhne 5 měsíců [21].  

Ebert doporučuje skladovat dřevní štěpku při maximální výšce násypu 7 metrů [6]. 

Maximální rozměry hromady štěpky řeší ve svém článku také Loupanec. Uvádí, ţe pro ČR 

neexistuje ţádný předpis, který by upravoval zajištění PO při skladování dřevní štěpky. Dále 

uvádí, ţe předpis o poţární ochraně státu Ontario dovoluje výšku hromady aţ 18 m, 

ale z důvodu obsahu nečistot a kůry se doporučuje výška 7,5 m. [14]  

Oproti tomu jsou v české legislativě zpracovány pokyny pro ukládání jiného druhu 

biomasy, a to sena a slámy. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci řeší 

bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy o objemu nad 50 m
3
 od různých druhů 

objektů, lesů a komunikací.  U volných skladů sena a slámy do 50 m
3
 se bezpečnostní 
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vzdálenosti nestanovují a tyto sklady se posuzují podle ČSN 73 0804 – Poţární bezpečnost 

staveb – výrobní objekty. Volný sklad můţe mít objem maximálně 4 000 m
3
. Za jeden volný 

sklad se povaţuje skupina stohů, jejich celkový objem je nejvýše 4 000 m
3
. V tabulce níţe 

jsou uvedeny minimální vzdálenosti objektů od stohu. [53] 

 

Tabulka 8 Bezp. vzdálenosti volných skladů sena a slámy  

od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací [53] 

Objekty nebo prostory 

Vzdálenost volného 

skladu sena/slámy 

v metrech 

Závody/sklady, v nichţ se vyrábějí, 

zpracovávají nebo uskladňují výbušné 

nebo lehce vznětlivé látky
1
, nebo se na 

volném prostranství uskladňují snadno 

hořlavé kapaliny
2
 

300 

Ostatní průmyslové závody, zemědělské 

závody a střediska, les 
100 

Okrajové budovy souvislé zástavby 

obcí 
50 

Veřejné komunikace 60 

Krajní koleje ţelezničních tratí 100 

El. vedení o vysokém napětí 30 

Tuhé domovní odpady 50 

Volný sklad sena a slámy 50 

 

Biomasa by neměla být zhutněná, protoţe to můţe vést k nahromadění vlhkosti 

v určitých místech hromady, čímţ se zvyšuje tendence samozahřívání a měla by obsahovat 

pouze stejnorodý materiál. V hromadách různých materiálů nebo různých dávek stejného 

materiálu (s různým obsahem vlhkosti) můţe v určité části dojít k samovznícení a poţár 

se můţe rozšířit do zbytku hromady. [21] 

Sledování biomasy s rizikem samozahřívání můţe být prováděno kombinací měření 

teploty a koncentrace plynů. Body, ve kterých se měří teplota, musí být rozloţeny po celé 

hromadě. Pomocí měření obsahu CO2 můţeme odhalit samozahřívání v raném stádiu, 

měřením CO lze detekovat pozdější stádia, kdy jiţ dochází k přímému ohroţení poţárem a je 

nezbytný okamţitý zásah. [21] Podle Loupance vyţaduje poţární předpis státu Houston 

monitorování a zaznamenávání vnitřní teploty uskladněné štěpky. Záznamy se archivují 

pro potřebu pozdější kontroly. [14] 

                                                 
1
 např. celuloid, nitrocelulóza 

2
 např. benzin, sirouhlík, aceton 
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Nekryté venkovní skladování biomasy můţe způsobit znečištění spodních vod, 

coţ můţe vyţadovat jejich čištění a úpravu. Tento efekt je třeba zváţit zejména při skladování 

kůry. Odpadní voda znečištěná výluhy z biomasy obvykle vykazuje nízké hodnoty pH 

(2,5-5,0) způsobené rozpuštěnými organickými kyselinami. [21] 

Při skladování čerstvé dřevní štěpky nebo kůry naroste teplota v jádru hromady 

během prvních dní aţ na 60 °C. K nárůstu teploty nedochází, pokud jsou částice 

skladovaného materiálu větší neţ 20 cm. [21] Nárůst teploty potvrzují i měření provedená 

v Biocelu. 

Ve svém článku se Loupanec věnuje i dalším poţadavkům zakotvených v přepisech 

Houstonu a Ontaria. Patří mezi ně odstupové vzdálenosti, oplocení skladu a vybavení 

značkami „nepovolaným vstup zakázán“, „zákaz manipulace s ohněm“ a „zákaz kouření“. 

Pro případ poţáru musí být k dispozici nakladač vybavený hasicím přístrojem. Po obvodu 

hromady musí být kaţdých 120 m umístěna hydrantová skříň. Je dána délka a průměr hadice, 

průtok a tlak vody. Řeší se také šířka příjezdových komunikací a místa pro parkování 

vozidel. [14] 

Na vlhkost je citlivá zejména energetická štěpka. Vlhkost lze sníţit vhodným 

skladováním, při kterém současně probíhá také vysoušení. V tabulce 9 jsou uvedeny hodnoty 

obsahu vody při různém způsobu skladování v určitém ročním období. Z hodnot je zřejmé, 

ţe obsah vody klesne za časovou jednotku pod 20 % jen při skladování v zakrytých 

prostorách. 

Tabulka 9 Změny absolutní vlhkosti při skladování čerstvé  

štěpky z tvrdých listnáčů v závislosti na typu uskladnění [8] 

Měsíc 

Typ skládky 

Otevřená 
Otevřená 

s podlahou Zakrytá 
Zakrytá 

s podlahou 

Prosinec 85 82 70 78 

Leden 95 81 58 55 

Únor 101 83 54 45 

Březen 108 79 52 35 

Duben  101 66 46 28 

Květen 84 37 39 20 

Červen 84 35 33 17 

Červenec 68 29 30 17 

Srpen 62 39 20 17 

Září     27 17 
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Lesní štěpka se také rychle rozkládá chemickým okysličováním, biologickou činností 

bakterií a mnoha dalšími faktory. Dochází ke ztrátě objemu. Během prvních dní skladování 

dojde k samozáhřevu aţ na 60-70 °C. Překročí-li teplota 100 °C, vzniká nebezpečí 

samovznícení. Kromě toho působením tepla a mikroorganismů dojde ke sníţení výhřevnosti. 

Při ročním skladování energetické štěpky na volné otevřené skládce se sníţí výhřevnost 

o 20-40 %, u pilin o 40 % a u kůry aţ o 50 %. [8] 

5.1 Praktické poznatky 

Podklady pro zpracování této kapitoly jsem získala během exkurze v podniku Biocel 

Paskov a.s.  

5.1.1 Biocel Paskov a.s. 

Společnost Biocel Paskov a.s. je od roku 2010 členem rakouské skupiny Lenzing AG, 

předního světového výrobce viskózového vlákna. Biocel produkuje buničinu, kterou dodává 

mateřské společnosti Lenzing. Technologie výroby umoţňuje vyrábět buď viskózovou anebo 

papírenskou buničinu. Od počátku roku 2013 je primárně vyráběna viskózová buničina. Roční 

kapacita výroby je 260 tisíc tun buničiny, vedlejším produktem jsou výluhy a soda. 

5.1.2 Příprava suroviny 

Základní surovinou pro výrobu buničiny je dřevní hmota. Smrkové dřevo pochází 

ze 60 % z tuzemských zdrojů, zbylých 40 % se dováţí ze Slovenska, Polska a Běloruska. [39] 

Dováţené smrkové kulatiny jsou skladovány na venkovních vybetonovaných plochách. 

Odtud se naváţí na automatizovanou linku, kde jsou kulatiny zbaveny kůry, rozřezány 

a rozsekány na štěpky. Linku vidíme na obrázku 6. Dřevní štěpky jsou po nasekání 

přepravovány pomocí pásových dopravníků a uskladňovány na hromadách v surovém stavu, 

nejsou před uskladněním vysoušeny. Podobně se manipuluje i s kůrovým odpadem. 

Pro přepravu se vyuţívají i nakladače (obrázek 7) 

Obrázek 7 Nakladač při manipulaci 

se štěpkou [39] 

Obrázek 6 Linka na odkorňování kmenů [39] 
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5.1.3 Skladování bílé štěpky 

Dřevařská štěpka bílá (z čistého dřeva, bez kůry) se naváţí na volné hromady vysoké 

max. 23 m. Hromady jsou průběţně přehazovány, aby při dlouhodobém skladování nebyly 

znehodnoceny působením vlhkosti a teploty, nebo aby v zimním období nezamrzly, coţ by 

znemoţňovalo odebírání materiálu z hromad a způsobovalo problémy v následném výrobním 

procesu. V letním období jsou štěpky při přehazování zkrápěny vodou, aby se zabránilo 

nadměrným emisím prachu do okolí. V určitých místech můţe materiál leţet poměrně dlouho 

- aţ 3 měsíce, přesto v historii závodu nebyl zaznamenán poţár v důsledku samovznícení. 

Teplota uvnitř hromady byla při zkoušce stanovena na 60 °C, coţ nebylo vyhodnoceno jako 

nebezpečné. Na základě těchto zjištění se v současnosti fyzikální podmínky (vlhkost, teplota) 

v uskladněném materiálu nemonitorují ani nezaznamenávají. Za dostatečné opatření 

se povaţuje vizuální kontrola (zda z hromady nestoupá dým, netaje sníh) a zjištění zápachu 

čichem. Na obrázcích 8 a 9 vidíme skladování bílé dřevařské štěpky v areálu Biocelu Paskov. 

5.1.4 Skladování kůry 

Rizikovější je skladování hnědé dřevařské štěpky, která vznikají jako odpad 

při začištění smrkových kulatin. Jedná se o kůru s příměsí dřevní hmoty a lýka. Během zimy 

se kůra spaluje v kůrovém kotli a vyuţívá se k vytápění. V letním období se však tento 

materiál v objektu hromadí. 

Podobně jako bílá štěpka je i kůra skladována venku na betonové ploše s tím rozdílem, 

ţe plocha je ohraničena betonovými zábranami (obrázek 10). Dalším rozdílem je skladovací 

výška – dosahuje pouze cca 4,5 m. Kůra zde bývá uloţena max. měsíc a odebírá se tak, aby 

byla nejdříve spotřebovaná ta nejstarší. Pokud po hromadách během manipulace přejíţdí 

těţká technika, dojde ke zhutnění materiálu, coţ zvyšuje riziko samovznícení. Skladiště je 

orientováno otevřenou stranou na jih, slunce se celý den opírá na uskladněný materiál.  

Obrázek 9 Pohled do areálu Biocelu Paskov Obrázek 8 Volný sklad bílé dřevařské štěpky 
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Během naší návštěvy jsme pozorovali dým stoupající z více míst hromady, který 

signalizuje samozáhřev biomasy. Dým je viditelný i na obrázku 11. Vlivem tlaku kůry 

na betonové stěny nebo při manipulaci s ní můţe dojít k vyvrácení stěny, vniknutí vzduchu 

a následné iniciaci vzdušným kyslíkem.  

V letním období, kdy produkce převyšuje spotřebu, se kůra z této hromady odváţí 

k dlouhodobému skladování v odlehlejší části areálu. Objem skladované hmoty je zde 

rozprostřen do větší plochy, čímţ se sníţí výška hromady. Díky tomu je zajištěn dostatečný 

odvod tepla vznikajícího uvnitř hromady. Není tedy splněna jedna z podmínek 

pro samovznícení.  

5.1.5 Protipožární zabezpečení 

Skladiště kůry není vybaveno elektronickou signalizací ani jinými systémy pro kontrolu 

teploty, detekci plynů nebo hlášení poţáru (ani automatickými, ani manuálními). Kontrola je 

zajištěna kamerovým systémem a dohledem přítomných pracovníků. Zpozoruje-li některý 

ze zaměstnanců počínající poţár, ohlásí tuto skutečnost vedoucímu pracovníkovi nebo 

dispečerovi provozu a započne s represivními opatřeními. O situaci je vyrozuměn také 

dispečer hasičského záchranného sboru podniku, který vyšle cisternu pro podporu zásahu. 

Samotný zásah spočívá v rozhrnutí nakladači a současného zkrápění vodou. Při rozhrnutí 

hromady můţe dojít k prošlehnutí plamene, který je nutné okamţitě uhasit vodou. 

5.1.6 Hasičský záchranný sbor podniku  

Na základě posouzení poţárního nebezpečí HZS kraje určil zřídit jednotku hasičského 

záchranného sboru podniku. Jednotku zřizuje právnická osoba podle § 67 zákona 

č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Jednotka zasahuje nejen při mimořádných událostech v areálu Biocelu, ale i okolních 

podnicích, zejména pily a peletárny Mayr-Melnhof. V tabulce 10 jsou uvedeny počty událostí, 

Obrázek 10 Sklad hnědé štěpky Obrázek 11 Dým stoupající z hromady štěpky  
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které vyţadovaly zásah nebo asistenci jednotky. Ze statistiky poţárů [54] je zřejmé, 

ţe nejčastějším typem události je technologická pomoc (např. asistence při svařování, 

při přečerpávání nebezpečné látky aj.) Jelikoţ se v areálu podniku vyskytuje velké mnoţství 

nebezpečných látek (podnik je podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií 

zařazen do skupiny B), jsou časté také zásahy při úniku NL. Poţáry, ke kterým jednotka 

vyjíţděla, byly nejčastěji poţáry vzniklé vlivem technologie, např. poţár hoblovacího stroje, 

poţár kabelového vedení, poţár sušičky pilin (viz. kap. 3.3.2), poţáry vozidel (nakladačů, 

vysokozdviţného vozíku, dieselové lokomotivy).  

Zásahy u poţárů štěpky se ve statistice vykazují pouze v případě, přesáhne-li škoda 

určitou hodnotu. Pokud se jedná o zásah hasičů jako podpora při represi ze strany provozu, 

je to vykazováno vţdy jako technologická pomoc. Přesná čísla tedy nelze uvést, zaměstnanci 

však uvádí, ţe k poţárům dochází přibliţně 3-4x do roka. 

Hasiči bývají také povolávání k řešení MU mimo území svého zřizovatele, 

např. k dopravním nehodám, poţárům rodinných domů, hospodářských budov, lesních 

porostů aj.  

Cvičení HZSP probíhá 1-2x za rok pro kaţdou směnu se zaměřením na různé MU.  

  

Tabulka 10 Počty výjezdů k jednotlivým typům událostí v letech 2000 - 2012[54] 

Typ události 

Rok 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Technická pomoc 7 5 5 3 5 5 5 9 1 3 0 4 16 

Dopravní nehoda 2 2 0 3 2 4 3 3 1 11 8 2 4 

Planý poplach 21 56 14 10 74 51 15 6 2 4 7 2 1 

Poţár 8 0 8 3 15 6 5 14 6 1 6 1 3 

Technologická pomoc 302 296 321 281 355 309 357 430 288 240 357 383 333 

Únik látek 5 3 10 13 13 23 23 14 10 2 4 1 1 

Součet 345 362 358 313 464 398 408 476 308 261 382 393 358 
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5.1.7 Zhodnocení  

Způsob skladování štěpky v podniku Biocel je vyhovující a provedená opatření jsou 

dostatečná. Při navrhování technických opatření je totiţ třeba porovnat moţné ztráty, které by 

vznikly důsledkem poţáru, a náklady vynaloţené pro zbudování a udrţování systému poţárně 

bezpečnostních zařízení. Při poţáru by v tomto případě vznikla ztráta pouze na uskladněné 

kůře, protoţe jsou kolem hromady dostatečně velké odstupy, nemůţe dojít k rozšíření poţáru 

na okolní budovy a technologická zařízení. Vybavovat prostor pro skladování  bílé a hnědé 

štěpky systémy automatické detekce poţáru nebo zařízeními pro sledování teploty 

a koncentrací plynů (zejm. CO2 a CO) by tedy bylo z finančního hlediska nevýhodné.  
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6 Stanovení teploty vznícení 

Zkouška probíhá podle postupu stanoveného v ČSN 64 0149 – Stanovení vznětlivosti 

materiálů. V normě jsou obsaţeny definice těchto pojmů. 

Vznětlivost je schopnost materiálů zapálit se při zahřívání za zvýšených teplot. 

Vyjadřuje se teplotou vzplanutí a vznícení 

Teplota vzplanutí je nejniţší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při které dojde 

působením vnějšího zápalného zdroje k zapálení směsi plynných produktů rozkladu. 

Teplota vznícení je nejniţší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při které dojde 

k samostatnému zapálení vzorku nebo produktů rozkladu bez přítomnosti vnějšího zápalného 

zdroje projevujícímu se plamenem nebo výbuchem. [51] 

6.1 Cíl měření 

Cílem měření je stanovit teplotu vznícení normovaných smrkových pelet, pelet 

vyrobených se směsi rostlinných zbytků ze zemědělské produkce, dřevní a kůrové štěpky 

a porovnat tyto hodnoty.  

Odchylky od normy 

Zkouškou byla místo teploty vznícení zjišťována teplota ţhnutí, protoţe celulózové 

materiály mají sklon ke ţhnutí a tlení. [1] Teplotu ţhnutí jsem tedy stanovila proto, ţe je 

v průběhu zahřívání první nebezpečnou teplotou – jiţ dosaţení této teploty můţe být příčinou 

poţáru a je nezbytné ji uváţit při návrhu bezpečnostních opatření. 

6.2 Použitá metodika a postup zkoušky 

Postup zkoušky probíhal podle normy ČSN 64 0149 – Stanovení vznětlivosti materiálů. 

Zkušební sada obsahuje pec, regulátor teploty, zapisovací zařízení, průtokoměr. 

Na regulátoru nastavíme přibliţnou teplotu, při které očekáváme, ţe nastane vznícení 

(vzplanutí, ţhnutí).  

Aby byla rychlost proudění vzduchu v peci konstantní (25 mm/s), musíme korigovat 

hodnotu objemového průtoku vzduchu vzhledem k teplotě nastavené v peci. Vhodnou 

hodnotu objemového průtoku odečteme z grafu, který vyjadřuje závislost průtoku 

na nastavené teplotě. Počkáme, dokud se neustálí teplota v peci.  

Vzorek vkládáme do pece v okamţiku, kdy je teplota konstantní alespoň po dobu deseti 

minut (to odečteme z grafu, který nám během zkoušky vykresluje průběh teploty v peci). 
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Vzorek je nutné do pece vloţit v co nejkratším intervalu, aby byl pokles teploty uvnitř pece 

co nejniţší. V okamţiku vloţení vzorku do pece začneme měřit čas.  

Zkouška probíhá 15 minut. Během této doby pozorujeme vzorek přes otvor v peci 

pomocí zrcátka. Vznícení vzorku zpozorujeme jednak vizuálně, ale také prudkým nárůstem 

teploty na záznamu zapisovače. Jestliţe dojde ke vznícení do 15 minut, při dalším měření 

nastavíme teplotu o 10 °C niţší. Jestliţe ke vznícení nedojde, teplotu o 10 °C zvýšíme. 

Výslednou teplotou je nejniţší teplota, při které ještě došlo k vznícení. Hodnota 

se zaokrouhluje na nejbliţších 10 °C, lépe však 5 °C. 

Během měření věnujeme pozornost průvodním jevům při zahřívání zkoušeného 

materiálu (kouř, vyšlehnutí plamene, akustické projevy aj.), zaznamenáváme čas, kdy došlo 

ke vznícení a popisuje zbytku vzorku v kelímku.  

6.3 Příprava vzorku  

V prvních dvou měřeních (smrkové pelety a agropelety) byla pouţita naváţka 2,5 g. 

Při měření pilin a kůry jsem zvolila hmotnost vzorku 2,0 g s ohledem na kapacitu zkušebního 

kelímku. 

6.4 Průběhy zkoušek a výsledky 

Zkoušky měly velice podobný průběh u všech 4 zkoušených materiálů, lišil se časový 

průběh a hodnoty teplot.  

Při vloţení vzorku do zkušebního zařízení došlo k prudkému poklesu teploty, 

způsobenému výměnou tepla s okolím při otevření pece.  

V první fázi uzavření pece teplota mírně vzrostla a po několik minut stagnovala. 

V tomto časovém úseku probíhala endotermická reakce, vzorku bylo dodáváno teplo potřebné 

k uvolnění pyrolýzních plynů. Ze vzorku se uvolňovala příjemná vůně dřeva (sena, kůry), 

dým nebyl pozorován.  

Od určitého okamţiku se začal pozvolna uvolňovat bílý dým, který postupně nabýval 

na intenzitě. V této fázi teplota narůstala a dokonce i přesáhla teplotu, na kterou byl nastavený 

ohřev pece, coţ je důkazem náběhu exotermické reakce. Fáze vývinu dýmu ve většině případů 

zabírala nejdelší časový úsek zkoušky v poměru s ostatními fázemi. 

Dalším stádiem bylo slábnutí a ustávání vývoje dýmu, po kterém následovalo ţhnutí 

materiálu.  
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Pelety ze smrkových pilin 

Popis zkoušeného materiálu 

 certifikované pelety vyrobené slisováním smrkových pilin s přídavkem organického 

pojiva - kukuřičný nebo obilný škrob, obsah do 2% 

 výrobce: Mayr-Melnhof Pellets Paskov 

 světlá barva, lesklý povrch, nedrolí se (viz obrázek 12) 

 velikost pelet: průměr 6 mm, délka do 45 mm 

 vlhkost do 10 % 

Během stanovení pelety ţhnuly při teplotě ohřevu 310 °C v čase 14 min 20 s. Část 

vzorku ţhnula i po vytaţení z pece. Pelety byly zuhelnatělé a na místech, která ţhnula, bylo 

viditelné zpopelnatění (viz obrázek 13). Z grafu jsem pomocí převodní tabulky 

termoelektrického napětí odečetla teplotu ţhnutí 319 °C, výslednou hodnotu zaokrouhluji 

na 320 °C. Na obrázku 14 vidíme časový průběh teploty v peci během zkoušky. 

Obrázek 12 Smrkové pelety  Obrázek 13 Smrkové pelety po zkoušce 

Obrázek 14 Průběh teploty během stanovení teploty žhnutí smrkových pelet 
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Agropelety 

Popis zkoušeného materiálu 

 Výlisky tvaru válečku tvořené směsí sena, slámy, makoviny a plev z ječmene.  

 Výrobce: Farma Zelená Hora 

 Barva hnědozelená, lesklý povrch, nepříliš soudrţné, lze rozdrolit v ruce 

 Velikost pelet: průměr 10 mm, délka od 10 mm do 30 mm (viz obrázek 15) 

 Vlhkost výrobce neuvádí 

Pro první zkoušku byla nastavená teplota ohřevu pece na 250 °C. Ţhnutí bylo vidět aţ 

po ukončení zkoušky a vyjmutí kelímku se vzorkem z pece. Pro další test jsem teplotu v peci 

zvýšila o 10 °C. Teplota, při které jsem v průběhu zkoušky poprvé zaregistrovala ţhnutí 

agropelet byla podle grafu 271 °C. Výslednou hodnotu jsem zaokrouhlila na 270 °C. Ohořelé 

agropelety jsou na obrázku 16. 

Oproti ostatním druhům testovaných paliv se z agropelet vyvíjelo podstatně větší 

mnoţství dýmu, který měl nepříjemný aţ štiplavý zápach (jako hořící stoh) a při expozici 

vyvolával podráţdění očí. Průběh teploty znázorňuje graf na obrázku 17. 

Obrázek 15 Agropelety Obrázek 16 Agropelety po zkoušce 

Obrázek 17 Průběh teploty během stanovení teploty žhnutí agropelet 
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Smrkové piliny 

Popis zkoušeného materiálu 

 Směs smrkových pilin a hoblin, vstupní surovina pro výrobu MM pelet (viz obrázek 18) 

 Nevysoušené, neprotříděné 

 

Viditelné ţhnutí během zkoušky nastalo v čase 14 min 18 s při teplotě 336 °C, 

zaokrouhleno na 335 °C. Původní teplota, na kterou byl nastavený ohřev pece, byla 320 °C. 

Piliny po provedené zkoušce vidíme na obrázku 19. Graf na obrázku 20 zakresluje průběh 

teplot při třech po sobě následujících zkouškách. 

 

Obrázek 20 Průběh teploty během stanovení teploty žhnutí pilin 

Obrázek 18 Surové piliny pro výrobu pelet Obrázek 19 Piliny po zkoušce 
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Kůrová štěpka (hnědá dřevařská štěpka) 

Popis zkoušeného materiálu 

 Směs odřezků kůry, hoblin, pilin, kůrové drti (viz obrázek 21) 

 Pouţívá se jako palivo v kůrovém kotli v Biocelu Paskov, vzorek odebrán z hromady, 

kde se skladuje na volném prostranství 

Pro první měření jsem regulátor teploty nastavila na 300 °C. V čase 14 min 50 s bylo 

viditelné ţhnutí. Proto jsem při další zkoušce sníţila teplotu o 10 °C, jak vyţaduje norma. 

Stav materiálu po zkoušce vidíme na obrázku 22. 

Při teplotě 290 °C jsem po vyjmutí zkušebního vzorku z pece pozorovala 

uvnitř materiálu malá ţhnoucí loţiska, během zkoušky však nebylo ţhnutí viditelné. 

Za výslednou teplotu je povaţována teplota při první zkoušce. Z grafu na obrázku 23 

jsem odečetla, ţe v okamţiku zahájení ţhnutí bylo v peci 307 °C, po zaokrouhlení je výsledná 

teplota ţhnutí kůry 305 °C. 

 

 

Obrázek 23 Průběh teploty během stanovení teploty žhnutí hnědé štěpky 

Obrázek 21 Hnědá dřevařská štěpka Obrázek 22 Hnědá dřevařská štěpka 

po zkoušce 
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Výsledné hodnoty 

I přestoţe tedy u zkoušek nedošlo v ţádném z případů k plamennému hoření, 

je na místě vzít v úvahu i hodnoty teplot ţhnutí, protoţe ţhnoucí materiál můţe iniciovat 

poţár jiné látky s niţší teplotou vznícení. V tabulce 11 jsou uvedeny naměřené hodnoty teplot 

ţhnutí. 

 

Tabulka 11 Souhrn výsledných hodnot teplot žhnutí 

  Teplota Čas Podmínky v laboratoři 

Zkoušený 

materiál 
Nastavená Ţhnutí Ţhnutí Teplota Atmosferický tlak Vlhkost vzduchu 

°C °C min :s °C mbar % 

Smrkové pelety 310 320 14:20 23,5 986 31,2 

Agropelety 260 270 13:00 24,5 968 31,7 

Smrkové piliny 320 335 14:18 22,9 985 20,5 

Kůrová štěpka 300 305 14:50 22,9 985 20,5 
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7 Stanovení teploty samovznícení 

Po porovnání výsledků předchozí zkoušky a poznatků z praxe jsem vybrala jeden 

vzorek a provedla u něho zkoušku teploty samovznícení. 

7.1 Výběr vzorku 

Přestoţe nejniţší teplota ţhnutí byla zjištěna u agropelet, pro zkoušku teploty 

samovznícení jsem zvolila vzorek hnědé dřevařské štěpky s vysokým podílem kůry. 

Důvodem rozhodnutí byla skutečnost, ţe agropelety, které zemědělci vyrábí většinou 

ze zbytků rostlin po sklizni, nebývají skladovány ve velkých objemech. Jejich samovznícení 

je tedy méně pravděpodobné.  

Z dalšího měření jsem vyloučila také smrkové pelety. Ty sice bývají skladovány 

ve velkých objemech v zásobnících sypkých hmot, kde ale neustále dochází k jejich dodávání 

a odebírání. Kontinuálním tokem materiálu v zásobníku je znemoţněno zahřívání. 

7.2 Použitá metodika a postup zkoušky 

Pro stanovení teploty samovznícení bylo vyuţito postupu analogického s metodikou 

popsanou v ČSN EN 15188 – Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska 

samovolného samovznícení. Norma stanovuje postupy pro analýzu a hodnocení teplot 

samovznícení hořlavých prachů nebo granulovaných materiálů v závislosti na objemu, 

na základě zkoušek uloţení v horké peci při konstantní teplotě [50].  

 Pro naše potřeby jsme postupovali následovně. Vzorek jsem volně nasypala do košíčku 

tvaru krychle o hraně 2,5 cm. Košíček je vyroben z jemných drátových sít, velikost ok je 

taková, aby zkoušený materiál nevypadával z košíčku. Košík je shora otevřený. Zváţila jsem 

hmotnost naplněného košíčku.  

Do sušárny jsem umístila 3 termočlánky typu typu K. Dva termočlánky jsem umístila 

do středu prostoru mezi košíčkem a stěnou sušárny - termočlánek č. 1 z levé a termočlánek 

č. 3 z pravé strany. Termočlánek č. 2 do středu sušárny tak, aby jeho konec byl uprostřed 

košíčku.  
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Program pro snímání a zapisování teplot během zkoušky jsem nastavila následovně: 

 Sample  rate:   0.01666 

 Points per scan 1440 

 Num of scans  1 

Na sušárně jsem nastavila poţadovanou teplotu, spustila program pro zapisování teplot 

a vyčkala, aţ se teplota v peci ustálí. Jakmile byla teplota v sušárně konstantní, zavěsila jsem 

do ní vzorek pomocí háčků tak, aby prostřední termočlánek končil uvnitř ve vzorku a uzavřela 

sušárnu.  

Test trval 24 hodin, během této doby se snímala a zaznamenávala teplota na třech 

místech v peci kaţdou minutu, celkem proběhlo 1440 měření. 
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7.3 Průběh a výsledky zkoušky 

Během zkoušky při teplotě 200 °C nedošlo k samovznícení. Na obrázcích 24 a 25 

vidíme stav materiálu před a po zkoušce při teplotě 200 °C a na obrázku 26 průběh teplot 

na jednotlivých termočláncích. 

 

 

 

Obrázek 26 Průběh teplot na jednotlivých termočláncích během zkoušky samovznícení štěpky 

při teplotě 200 °C 
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Obrázek 25 Vzorek hnědé štěpky po zkoušce 

při 200 °C 

Obrázek 24 Vzorek hnědé štěpky 

před zkouškou při 200 °C 
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Jelikoţ při teplotě 200 °C k samovznícení nedošlo, zvýšila jsem teplotu na 250 °C a 

zkoušku opakovala. Vzorky před zkouškou je na obrázku 27. Na obrázku 28 vidíme popel, 

který zbyl po vyhoření štěpky během zkoušky. Časový průběh teploty zachycuje graf 

na obrázku 29. 

 

 

V grafu vidíme prudký nárůst teploty štěpky v čase cca 35 min po vloţení vzorku 

do pece, který signalizuje zrychlení průběhu chemických reakcí a samovolné zahřívání 

materiálu, které vede aţ ke vznícení. 
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Obrázek 27 Vzorek hnědé štěpky 

před zkouškou při 250 °C 

Obrázek 28 Vzorek hnědé štěpky po zkoušce 

při 250 °C 

Obrázek 29 Průběh teplot na jednotlivých termočláncích během zkoušky samovznícení štěpky 

při teplotě 250 °C 
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V tabulce 12 jsou zaznamenány výsledky měření. Výsledná teplota samovznícení tedy 

leţí v intervalu 200-250 °C. 

 

Tabulka 12 Výsledky zkoušek teploty samovznícení 

Vzorek  Dřevařská štěpky hnědá (směs kůry, lýka a pilin) 

Velikost košíčku  2,5 cm    

      

Vz.č. 
Teplota v 

sušárně 

Hmotnost 

vzorku před 

zkouškou 

Hmotnost 

vzorku po 

zkoušce 

Úbytek 

hmotnosti 
Samovznícení 

1 200 4,470 1,532 2,938 Ne 

2 250 5,194 0,150 5,044 Ano 
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8 Stanovení plynných složek uvolněných během zahřívání 

Pro stanovení plynných sloţek bylo vyuţito infračerveného spektrometru Nicolet iS30 

a přístroje Testo 350-XL. 

8.1 FTIR spektrometrie 

Analýza plynů, které se uvolňují během zahřívání, byla provedena pomocí 

infračerveného spektrometru s Fourierovou transformací Nicolet iS10. 

FTIR spektroskopie (z angl. Fourier transform infrared spectroscopy) je technika 

pouţívaná v infračervené spektrometrii. Infračervená spektrometrie je jedna z nejdůleţitějších 

a nejznámějších technik zabývající se měřením optických vlastností materiálu o různých 

vlnových délkách neviditelného záření. Infračervená spektroskopie je nedestruktivní 

analytická technika určená především pro identifikaci a strukturní charakterizaci organických 

sloučenin a anorganických látek. Tato technika měří pohlcení infračerveného záření o různé 

vlnové délce analyzovaným materiálem. Infračerveným zářením je elektromagnetické záření 

v rozsahu vlnových délek 0,78 –1000 mm, coţ odpovídá rozsahu vlnočtů 12800 – 10 cm
-1

. 

Celá oblast bývá rozdělena na: 

• blízkou: 13000 - 4000 cm
-1 

 

• střední: 4000 - 200 cm
-1

 (nejpouţívanější oblast) 

• vzdálenou infračervenou oblast: 200 -10 cm
-1

 

Analyzované vzorky mohou být velmi malé. I ze vzorku 10x i 100x menšího 

neţ makové zrnko lze získat potřebné spektrum (několik mg). Její výhodou je vysoká 

rozlišovací schopnost. [32, 33] 

Principem metody je absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem, při níţ 

dochází ke změnám rotačně vibračních energetických stavů molekuly v závislosti 

na změnách dipólového momentu molekuly. Energie fotonů infračerveného záření, která je 

molekulami absorbována, je právě taková, ţe vyhovuje vibračním a rotačním energetickým 

přechodům molekuly. Kdyţ molekuly měřené plynné látky absorbují infračervené záření, 

dochází ke zvýšení jejich vibrační a rotační energie. Infračervená absorpční spektra tak 

poskytují informaci o vibračních pohybech molekuly. Ty jsou pro ni charakteristické, a proto 

lze spekter vyuţít při identifikaci látek a určování struktury. Prakticky nelze nalézt látku 

se stejným spektrem. [33, 42] 
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Nejjednodušším systémem jsou dvouatomové a tříatomové molekuly. Vibrace 

dvouatomových molekul probíhají přibliţováním a vzdalováním obou atomů podél jejich 

spojnice, představované chemickou vazbou. Takový typ vibrace, při níţ se mění mezijaderné 

vzdálenosti, se nazývá valenční vibrace. Valenční vibrace je dvojího druhu – symetrická 

a antisymetrická. Vibrace, při nichţ dochází k periodické změně valenčních úhlů, jsou 

tzv. deformační vibrace. [19, 48]  

 

FTIR plynová kyveta 

Analyzované plyny jsou přiváděny do kyvety. Tělo kyvety můţe být skleněné, 

pro speciální aplikace se vyuţívá kovové tělo. Konstrukce kyvet vyuţívá několikanásobného 

odrazu infračerveného paprsku uvnitř kyvety. Optimální odraz zabezpečují pozlacená zrcátka. 

Pro určení plynů o koncentracích v řádu procent stačí kyvety s optickou dráhou 5-10 cm, 

koncentrace v řádu ppm aţ ppb lze stanovit v dlouhocestných kyvetách s optickou dráhou 

několik metrů aţ desítek metrů. [40] 

8.2 Popis měřicí aparatury 

Aparatura pouţitá pro zjištění plynných sloţek uvolňujících se z paliva během zahřívání 

je sloţena z pece, FTIR spektrometru Nicolet iS10 (na obrázku 30), ovládaným přes PC 

pomocí programu Omnic, analyzátoru plynů Testo 350-XL, čerpadla a průtokoměru.  

Plyny postupně prochází výše popsaným systémem. Odtah zplodin je veden 

do ventilace, neboť se během zkoušek mohou uvolňovat také toxické plyny. 

 

Obrázek 30 Spektrometr Nicolet iS30 [19] 
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8.3 Postup zkoušky 

Pec jsem nechala vyhřát na teplotu 250 °C. Tato teplota byla zvolena s ohledem 

na výsledek předchozí zkoušky, při které se vzorek štěpky samovznítil při teplotě 250 °C 

za 35 min od vloţení vzorku do sušárny. Kdyţ se teplota v peci ustálila, vloţila jsem do ní 

vzorek 4,056 g štěpky v košíku o hraně 2,5 cm. Vzorek jsem nechala zahřívat a deset minut 

po jeho vloţení do pece jsem spustila měření. Zkouška probíhá za konstantního tlaku 

a průtoku. 

Plyny jsou systémem hadiček přiváděny do kyvety umístěné ve spektrometru 

Nicolet iS30. Plášť kyvety je vyhřívaný na teplotu 165 °C, aby nedocházelo ke kondenzaci 

vodní páry uvnitř kyvety. Hodnota 165 °C je zvolena z toho důvodu, ţe přístroj je kalibrován 

na měření CO2 právě při této teplotě. V kyvetě je zařazena také řídící jednotka, 

která zabezpečuje konstantní teplotu. Pouţitá kovová kyveta má optickou dráhu 10 m. FTIR 

spektrometr pracuje ve střední oblasti vlnočtů v rozsahu 4 000 cm
-1

 - 400 cm
-1

 a je ovládám 

pomocí počítačového programu Omnic. 

Plyny dále postupují do analyzátoru plynů Testo 350-XL (viz obrázek 31). Jedná 

se o přenosný analyzátor plynných sloţek, které vznikají při spalování. Testo 350-XL je 

součástí měřicí sestavy z toho důvodu, ţe infračervený spektrometr neumí změřit symetrické 

molekuly, jako jsou např. molekuly O2 nebo H2. V základní výbavě obsahuje sensory, 

schopné měřit tyto plyny v koncentracích:  

 O2  0-25 % obj.  

 CO2  0-50 % obj. 

 CO  0-10 000 ppm 

 NO 0-3 000 ppm 

 NO2 0-500 ppm 

V rozšířené verzi přístroj měří i: 

 SO2 0-5 000 ppm 

 H2S 0-300 ppm 

 uhlovodíky 0-40 000 ppm 

 CO  0-40 000 ppm 

Systém je sloţen z analyzátoru, ve kterém jsou umístěny senzory, a z řídící jednotky. 

Před senzory jsou jímky kondenzátu, aby nedošlo k poškození senzorů. Poţadovaný průtok je 

zabezpečen systémem pump. 

 

Obrázek 31 Testo 350-XL[29] 
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Cíl měření 

Úkolem bylo zjistit, jaké plyny se uvolňují v jednotlivých fázích zahřívání, tedy 

při teplotě samovznícení, při ţhnutí a při hoření a jak se v průběhu zahřívání budou měnit 

jejich koncentrace. 

Na základě znalostí emisí spalování dřeva jsem očekávala přítomnost CO2, CO, oxidů 

dusíku, moţná je přítomnost CH4 a jiných uhlovodíků. Přítomnost SO2 nepředpokládám.  
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Link ed s pec trum at 2.582 min.
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8.4 Výsledky měření 

Plyny zjištěné ve zplodinách pomocí FTIR spektrometru ve 3. minutě měření  

Pro určení sloţkek obsaţených ve zplodinách je spektrometr napojený na počítač 

vybavený softwarem Omnic. Tento program k určitému vlnočtu přiřadí konkrétní látku 

z databáze a určí také pravděpodobnost jejího výskytu. 

Na základě zpracování programem Omnic byly ve spektru nalezeny voda 

(její charakteristický vlnočet je v oblasti 4000-3400 cm
-1

 a 1800-1300 cm
-1

), CO2, CO. 

Je pravděpodobný také výskyt CH4 (oblast kolem 3000 cm
-1

) a NOX (pravděpodobnost 

59 %). IČ spektrum v čase 3 min je vyobrazeno na obrázku 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 Infračervené spektrum v čase 3 minuty 
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Link ed s pec trum at 37 .179 min.
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Plyny zjištěné ve zplodinách pomocí FTIR spektrometru ve 37. minutě měření  

Předpokládáme, ţe v této době došlo k hoření štěpky. Vzrostla koncentrace CO. Nově 

sledujeme také vznik další sloučeniny, methylalkoholu (oblast kolem 1000 cm
-1

, 

pravděpodobnost 96 %). K uvolňování uhlovodíků nasvědčují změny v oblasti 

kolem 3000 cm
-1

. Program Omnic blíţe nespecifikoval, jaké uhlovodíky se uvolnily. 

Oproti počáteční fázi zahřívání se během hoření ze štěpky uvolnil také formaldehyd 

(67 % pravděpodobnosti) a acetylen (59 %). Spektrum je vykreslené na obrázku 33. 

 

 

  

Obrázek 33 Infračervené spektrum v čase 37 minut 
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Gram-Schmidt
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Porovnání emise sloučenin v průběhu času dobře popisují níţe uvedené grafy. 

Z grafu Gram-Schmidt (obrázek 34) je zřejmé, ţe od cca 32. minuty došlo k nárůstu 

mnoţství plynných zplodin hoření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšená produkce zplodin je vyjádřena také na obrázku 35.  Zde v čase 

okolo 32. minuty vidíme nárůst koncentrace uhlovodíků (vlnočet kolem 3 000 cm
-1

) a také 

prudké zvýšení produkce CO (vlnočet kolem 2 300 cm
-1

). Nově zaznamenáváme také vznik 

metylalkoholu (v oblasti 1 000 cm
-1

). 

 

 

Obrázek 35 Celkový vývoj zplodin 

Obrázek 34 Gram-Schmidt  
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Analýza plynů pomocí Testo 350-XL 

Senzory přístroje Testo 350-XL provedou kaţdých 30 sekund snímání. Získaná data 

se ukládají přímo do tabulky v programu MS Excel. Z tabulek jsem vytvořila grafy, 

které znázorňují koncentraci plynů během zkoušky. Z grafů na obrázcích 36 a 37 je zřejmý 

zejména prudký nárůst koncentrace CO, NO a H2 v době hoření štěpky. Přítomnost 

nepatrného mnoţství SO2 je způsobena pravděpodobně nečistotami obsaţenými v palivu.  
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Obrázek 36 Emise CO a H2 během zahřívání 

Obrázek 37 Emise NO, NO2 a SO2 během zahřívání 
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    Obrázek 38 Podíl O2 a CO2 ve zplodinách (v obj. %) 

  

Skutečnost, ţe od cca 32. minuty došlo k hoření materiálu, nejlépe vystihuje obrázek 38. 

Došlo k poklesu podílu O2, protoţe během hoření dochází ke spotřebovávání kyslíku. 

Naopak se zvýšil podíl CO2, který je produktem hoření. 

 

 

Shrnutí výsledků 

Na počátku měření byl vzorek v peci zahříván na teplotu 250 °C po dobu cca 13 minut 

(10 min od vloţení + 3 min od spuštění snímání). 

Ve 37. minutě testu (47 minut zahřívání) se z hořícího vzorku uvolňovaly některé nové 

plyny, jiné se naopak uvolňovat přestaly. Teplotu, které vzorek dosáhl v této fázi zkoušky, 

odhaduji podle vývoje teploty při zkoušce samovznícení na 500-550 °C 
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Přehled plynů, které se v jednotlivých fázích uvolňovaly, je v tabulce 13. Kvantitativní 

analýzu (určení mnoţství) látek vyhodnocených pomocí FTIR spektrometru jsem 

neprováděla. 

Tabulka 13 Výsledky rozboru plynných složek 

Plyny 
Teplota štěpky 

250 °C 500-550 °C 

O2 20,93% 19,83% 

CO 5 ppm 2 509 ppm 

H2 1 ppm 413 ppm 

NO 1 ppm 17 ppm 

NO2 0,2 ppm 0 ppm 

CO2 ano ano 

CH4, uhlovodíky ano ano 

acetylen ne ano 

formaldehyd ne ano 

metylalkohol ne ano 

SO2 ne ne   

 

Některé z plynů, které jsem při zahřívání zjistila, mohou být za určitých podmínek 

nebezpečné. Proto uvádím stručné informace o vybraných zástupcích těchto plynů 

 

Vodík je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, lehčí neţ vzduch. Je klasifikován jako 

extrémně hořlavý (F+). Ve směsi se vzduchem vzniká nebezpečí exploze. Rozsah výbušnosti 

ve směsi se vzduchem: 

Dolní mez 4 % obj. 

Horní mez  75 % obj. 

Základním pravidlo při manipulaci s vodíkem je zabránit vzniku směsi vodíku 

se vzduchem. V těchto podmínkách by jakýkoliv zdroj inicioval výbuch (cigareta, jiskra, 

ţhavý předmět, elektrostatický výboj). [47] 

Z toxikologického hlediska je vodík netečný plyn, ve vysokých koncentracích však 

můţe způsobit zadušení tím, ţe je sníţí obsah kyslíku ve vdechovaném vzduchu [38]. 
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Oxid uhličitý je bezbarvý plyn, těţší neţ vzduch, proto se drţí při zemi, popř. stéká 

do prohlubní. Podle zákona o nebezpečných látkách a přípravcích není klasifikován jako 

nebezpečný. Je to však nedýchatelný plyn. Vdechování plynu má podle koncentrace různé 

účinky na zdraví. [38] Účinky na organismus při různých koncentracích jsou uvedeny 

v tabulce 14. 

Tabulka 14 Příznaky intoxikace CO2 při různých koncentracích [38] 

Koncentrace 

Příznaky obj. % mg/mm3 ppm 

2-3 35-53 30 000 zrychlené dýchání, bolest hlavy 

5-6 90-107 60 000 zadýchávání, bolest hlavy, nevolnost  

8-10 131-179 100 000 zrychlený tep, mdloby, zástava dechu, moţnost smrti 

20 358 200 000 rychlá smrt 

 

Přípustný expoziční limit (PEL) pro CO2 v pracovním prostředí je 9 000 mg.m
-3

 

a nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním prostředí (NPK-P) je 45 000 mg.m
-3

 [52] 

 

Oxid uhelnatý je bezbarvý, nedráţdivý, prudce jedovatý plyn bez zápachu. 

Je klasifikován jako extrémně hořlavý (F
+
) a toxický (T). Je produktem nedokonalého 

spalování. V porovnání s ostatními zplodinami způsobuje mnohem častěji otravy a úmrtí 

osob. Vdechováním se váţe na červené krevní barvivo a blokuje tak schopnost krve vázat 

a přenášet kyslík. Prvními příznaky otravy je obvykle bolest hlavy, nevolnost, závrať, 

malátnost a zmatenost. Typické je třešňově červené zabarvení sliznic a kůţe postiţeného. [22] 

Při koncentraci 0,05 % obj. (500 ppm, 450 mg.m
-
³) můţe zablokovat funkci 

u 50 % hemoglobinu s následným kolapsem a smrtí. Hodnota PEL je 30 mg.m
-3

, hodnota 

NPK-P je 150 mg.m
-3

 [52]. Rozsah výbušnosti ve směsi se vzduchem: 

Dolní mez 12,5 % obj. 

Horní mez  74 % obj. [24] 
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9 Závěr 

Samovznícení je dlouhodobý děj, na jehoţ průběh má vliv mnoho faktorů. Z toho plyne, 

ţe nestačí pouze posoudit materiály z hlediska jejich teplot vznícení a samovznícení, ale také 

vzít v úvahu způsob skladování, vlhkost a mnoţství materiálu, a v neposlední řadě také dobu, 

po kterou materiál bude uskladněn.  

Byť by se na základě stanovení teploty ţhnutí dalo usoudit, ţe palivem nejnáchylnějším 

k samovznícení budou rostlinné agropelety (měly nejniţší teplotu ţhnutí – 270 °C), vynechala 

jsem je z dalšího měření proto, ţe jsou obvykle zemědělci vyráběny malém měřítku v rámci 

jejich vedlejší činnosti. Nebývají ani dlouhodobě uskladněny ve velkých mnoţstvích, proto je 

u nich riziko samovznícení nízké. Avšak pozor – přestoţe agropelety při této teplotě ještě 

samy nehoří plamenem, mohou iniciovat poţár jiného, společně uskladněného materiálu, 

nebo iniciovat výbuch, pokud by se při skladování v budově nebo zásobníku vytvořila 

výbušná koncentrace.  

Smrkové piliny a pelety jsem vyloučila, protoţe se skladují v zásobnících sypkých 

látek, kde je zajištěn jejich kontinuální tok, jsou v neustálém pohybu a není dosaţena potřebné 

délka indukční periody.  

Hnědou štěpku jsem vyhodnotila jako nejrizikovější materiál. Naváţí se na velké 

hromady, a přestoţe se z nich štěpka průběţně odebírá, v některých místech leţí po dobu 

dostatečně dlouhou k tomu, aby zde proběhly veškeré reakce – od fyziologických, 

přes mikrobiologické aţ po nástup chemické oxidace. Během reakcí se z hmoty uvolňuje 

teplo ale také plyny, které lze chápat indikátory probíhajícího samozahřívání. V raném stádiu 

je cítit kyselý zápach po kvašení, jehoţ původcem je kyselina octová, kterou produkují 

termofilní bakterie. Později je cítit zápach po praţení, coţ je jiţ předzvěst hoření. Vhodným 

opatřením by tedy bylo měření obsahu CO2 a CO, které unikají ze štěpky. Měřit by se mělo 

po celém povrchu hromady, data by byla zpracovávána automaticky v ústředně. Zásah by byl 

proveden v případě, ţe by koncentrace plynů vzrostla. Toto řešení je moţné, ale zbytečně 

nákladné. Druhou variantou je sledování teploty uvnitř hromady pomocí snímačů umístěných 

na více místech hromady napojenými na vyhodnocovací ústřednu. Nejméně náročnou 

metodou je pravidelná kontrola teploty (např. tyčovým teploměrem o délce 2 m) [1]. 

Protoţe ze štěpky při zahřívání unikají hořlavé plyny (H2, CH4, CO), hrozí nebezpečí, 

ţe by se při skladování uvnitř zásobníků nebo budov mohla vytvořit výbušná koncentrace 

plynů. Při skladování v uzavřených prostorách je tedy ţádoucí sledovat koncentrace plynů 

pomocí automatických čidel. 
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Nebezpečí, které představují hořlavé plyny, uvolňované při samozáhřevu z volných 

skladů, nejsou tak nebezpečné, protoţe bývají rozváty větrem. Mohou však podporovat 

povrchové hoření (iniciované např. od cigarety, plamenem, paprskem procházejícím 

přes pohozený skleněný střep, úmyslné zapálení apod.). 

 Vhodným opatřením, při volném skladování štěpky by tedy mohla být jednak 

pravidelná vizuální a „čichová“ kontrola a kontrola teploty. Také bych doporučila stanovit 

maximální moţné rozměry hromad štěpky podle sloţení (bílá štěpka, kůra, směsi) 

a odstupové vzdálenosti od různých druhů objektů (budovy, výroby, komunikace, les aj.) 

a zakotvit je v legislativě, podobně jako jsou ve vyhlášce o poţární prevenci stanoveny 

odstupy při skladování sena, aby při poţáru shořela pouze uskladněná štěpka a poţár 

nepřeskočil i na sousedící objekty. Nákladné sledování koncentrací plynů a vybavování 

poţární technikou a věcnými prostředky PO povaţuji za nezbytné aţ při skladování velkých 

objemů.  
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