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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

CABIŠ, D. Energetické využití agropaliv. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta strojní, Katedra energetiky 2014, XY stran, Vedoucí práce: Najser, J. 

V této bakalářské práci se zabývám pojmy biomasa, agropalivo a jejich energetickým 

využitím. Tato práce dále obeznamuje s procesy spalování, pyrolýza, zplyňování a 

zplyňování zaměřené na biopaliva. Hlavní části této práce je stanovení charakteristických 

teplot tavitelnosti popela slámy. Dále se tato práce zaobírá pojmy kogenerace a 

kogenerační jednotka. Na závěr je uvedena ekonomická a materiálová bilance. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

CABIŠ, D. Energy Utilization of Agrofuels. Ostrava: VŠB – Technical university of 

Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Energetics, 2014, XY pages, 

Thesis head: Najser, J. 

 

       This bachelor thesis is concerned with the terms biomass, agrofuel and their energy 

usage. It further familiarizes the processes of combustion, pyrolysis, gasification and 

gasification focused on biofuels. The main part of this thesis is the determination of 

characteristic melting temperatures of straw ash. Furthermore, this thesis discusses the 

terms cogeneration (combined heat and power) and cogeneration unit (CHP unit). The 

conclusion is devoted to an economic and material evaluation. 
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TiO2  oxid titaničitý 

ta  teplota měknutí 

tb  teplota tání 

tc  teplota tečení 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá energetickým využitím agropaliv. V rešeršní části 

jsou vysvětleny pojmy biomasa, agropalivo a jejich energetické využití v ČR. Tato práce 

se dále zaměřuje na procesy spalování, pyrolýza, zplyňování a převážně zplyňování 

zaměřené na biopaliva. Hlavní část této práce je stanovení charakteristických teplot 

tavitelnosti popela rýžové a pšeničné slámy. Do popela se přidává aditivum, v našem 

případě halloisyte a následně se sledují změny teplot. Poměrně podrobně je zde uveden 

celý postup stanovení těchto teplot. V této práci je vysvětlen pojem kogenerace a je 

vypracováno procesní schéma technologie kogenerované výroby elektrické a tepelné 

energie zplyňováním slámy. Na závěr je obecně stanovené ekonomické zhodnocení a 

materiálová bilance.  
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2. Biomasa 

Původ energie biomasy je ve slunečním záření a fotosyntéze. Z tohoto důvodu se jedná 

o obnovitelný zdroj energie. Biomasa je definována jako látka biologického původu 

(pěstování rostlin, zbylé produkty z chovu živočichů, organické odpady). Biomasa se dělí 

na dvě skupiny. Jedna skupina je záměrně získávána jako výsledek výrobní činnosti, ve 

druhé skupině se jedná o využití odpadů ze zemědělské, potravinářské a lesní výroby, 

z komunálního hospodářství, z údržby krajiny a péče o ni.  

Obrázek 1 Přeměna biomasy na energii [13] 
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2.1. Vlastnosti biomasy   

 

Vezmeme-li biomasu jako palivo, můžeme ji hodnotit podle stejných fyzikálních a 

chemických kritérii jako běžná tuhá paliva. Ačkoliv se vlastnosti biomasy mohou 

navzájem lišit, co se týče zeměpisné polohy, půdních podmínek, klimatických podmínek 

atd., tak nejdůležitějšími vlastnosti biomasy jsou tyto. 

 

 výhřevnost  

 obsah popelovin  

 složení hořlaviny  

 vlhkost  

 

2.1.1. Výhřevnost  

 

Výhřevnost je teplo, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství 

paliva, jestliže voda vzniklá spalováním zůstává v plynném stavu (16, s.14). Výhřevnost 

biomasy závisí na druhu biomasy a na množství vlhkosti v palivu. Čím větší obsah vody 

v palivu, tím menší výhřevnost. Biomasa s obsahem oleje a pryskyřice má vyšší 

výhřevnost. Co se týče vlastností biomasy, tak je jedna z nejdůležitějších. 

 

2.1.2. Obsah popelovin 

 

Další důležitou vlastností biomasy je obsah popela, popřípadě jeho teplota tavení. 

Dokonalým spálením získáme popel, což je část paliva. Popelovinu tvoří nehořlavé 

minerální složky, které jsou obsaženy v biomase, a které jsou buď její součástí, nebo se do 

paliva dostaly při jeho sklizni (těžbě) a třídění. Při spalování paliva přecházejí těkavé 

podíly do spalin při rozkládání popelovin teplem v oxidační atmosféře. Popel je nežádoucí 

složkou paliva, jak z hlediska chování paliva, tak z hlediska výhřevnosti. Všeobecně se dá 

říci, že obsah popela ve dřevě je velmi nízký ve srovnání s ostatními pevnými palivy. 

Řádově se pohybuje v jednotkách procent. Znečištění může způsobit vyšší obsah popela 

v palivu, např. v kůře stromů. Obsah popela je v černém uhlí okolo 25 %. Hnědé uhlí může 

obsahovat daleko větší množství popela. 
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2.1.3. Složení hořlaviny 

  

Fyzikálně-chemické složení biomasy se liší v závislosti na druhu biomasy a termínu 

sklizně. Biomasa se z energetického hlediska skládá ze tří základních složek: vody, 

popeloviny a hořlaviny. Pasivní složkou je voda, která snižuje celkový obsah paliva. 

Energetická hodnota paliva je obsažena v hořlavině, která se skládá z uhlíku, vodíku, síry 

(aktivní prvky), dusíku a kyslíku (pasivní prvky). Základní rozdělení hořlaviny je na část 

prchavou a neprchavou. Biomasa může být také kontaminována sloučeninami síry a 

chlóru. Jejich podíl v palivu má negativní vliv na provoz energetických zařízení. 

 

2.1.4. Vlhkost  

 

Vlhkost je významnou vlastností určující kvalitu spalovacího procesu. Podle obsahu 

vody neboli vlhkosti v biomase se řídíme při výběru spalovacího zdroje. Vždy je snahou 

získat palivo s co nejmenší vlhkostí. Obsah vody záleží na zdrojích, odkud biomasu 

získáváme. Palivo z dřevozpracujícího průmyslu má většinou vyšší obsah vody než palivo 

ze zemědělské činnosti. 

Biomasa je jeden z nejperspektivnějších druhů energie. Biomasa se nyní pěstuj hlavně 

jako energetická surovina. Samozřejmě pěstování biomasy má své klady i zápory. 

 

Výhody a nevýhody biomasy 

Výhody:  Využití odpadu 

  Nízká cena biomasy 

  Uzavřený cyklus CO2 

  Všeobecná dostupnost 

  Možnost dotační podpory 

 

Nevýhody: Velký vliv vlhkosti na spalovací vlastnosti 

   Nižší výhřevnost než u konvenčních paliv  

(konvenční paliva = uhlí, plyn, …) 

  Větší rozměry kotle a příslušenství 

  Potřeba skladovacích prostorů 
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2.2. Koloběh CO2 u biomasy 

Koloběh oxidu uhličitého u spalování biomasy je tzv. nulový. To znamená, že potřeba 

oxidu uhličitého k růstu biomasy se rovná množství CO2, který vznikne při spalování 

biomasy. Tudíž tento CO2 nepodporuje skleníkový efekt a nezatěžuje životní prostředí. 

Obrázek 2 Koloběh CO2 u biomasy [17] 
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3. Energetické využití agropaliv 

Agropalivo je biomasa zemědělského původu = fytomasa   

       Obrázek 3 Peletky z pšeničné slámy   Obrázek 4 Peletky z rýžové slámy 

Fytomasa je nejvšestrannější součástí potenciálu biomasy v ČR. Fytomasa je rostlinná 

hmota, která je vytvořena díky působení fotosyntézy. Množství fytomasy se určuje v 

suchém stavu kvůli kolísavému obsahu vody.   

Termín fytomasa je mnohdy používán v kontextu s nepotravinářskou zemědělskou 

činností a následnými energetickými přeměnami se záměrem výroby elektrické energie 

nebo alternativních pohonných hmot a paliv. 

Přínosy fytomasy 

 údržba krajiny 

 efektivní nakládání se zemědělskými odpady a přebytky 

 šetrné k životnímu prostředí 

 snížení nezaměstnanosti 

 využití tradiční zemědělské techniky 
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3.1. Druhy agropaliv 

 

Energeticky využitelnou biomasu zpravidla nelze ve spalovacích zařízeních použít 

přímo. Je zapotřebí jí upravit do vhodných tvarů a rozměrů. Většinou se jako konečné 

technologie této úpravy aplikují metody briketování a peletování. Je to důležité jak z 

pohledu tvarů a rozměrů tak i z pohledu mechanických vlastností briket a peletek. 

Dělení fytomasy 

Fytomasu dělíme na pět skupin: 

- fytomasa s vysokým obsahem lignocelulózy 

- fytomasa olejnatých plodin 

- fytomasa s vysokým obsahem škrobu a cukru 

- organické odpady a vedlejší produkty živočišného původu 

- směsi různých organických odpadů (6, s. 18) 

Pro získávání energie se využívá: 

a) fytomasa záměrně pěstována k tomuto účelu: cukrová řepa, obilí, brambory, 

cukrová třtina, olejniny a energetické dřeviny. 

b) fytomasa odpadní: kukuřičná a obilná sláma, řepková sláma, zbytky po likvidaci 

křovin, zbytky krmiva, exkrementy dobytka, odpadní organické zbytky z údržby 

zeleně a travnatých ploch, odpady z jatek, odpady z mlékáren, kořeny po těžbě 

dřeva, kůra, větve a mnoho dalších (6, s. 18). 
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3.2. Využití agropaliv v ČR 

ČR má v nynější době při předpokládaném využití 25% slámy obilnin a celého objemu 

slámy kukuřice, luskovin a řepky v energetice a v průmyslové výrobě k dispozici celkem 

2.5 mil. tun slámy. 

Plodina 

Průměrná 

sklizňová 

plocha (ha) 

Průměrný 

výnos (t/ha) 

Průměrná 

produkce 

slámy (t) 

Pšenice 

ozimá 
850931 4,6 3949561 

Pšenice 

jarní 
63236 3,1 192659 

Žito 39781 3,5 139501 

Ječmen 

ozimý 
147025 4 588300 

Ječmen 

jarní 
345620 3,5 1207547 

Oves 52982 2,8 146643 

Kukuřice 

na zrno 
59930 7,3 442948 

Ostatní 

obilniny 
34749 2,9 120416 

Obilniny 

celkem 
1611951 4,3 6854218 

Řepka 326624 2,3 842427 

TTP 

celkem 
455807 3,1 1249442 

Tabulka 1 Průměrná roční produkce slámy v ČR [19] 

Produkce slámy obilovin je kolem 419 tis. tun. Nezapočítává se produkce na krmení, 

stlaní, ztrát při provozu atd. Produkce slámy řepky je celkem 1 328 tis. tun. Tohle množství 

by mohlo zabezpečit takové kvantum energie, které by vystačilo na zajištění vytápění 

okolo 239 000 rodinných domků.  
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Předností slámy je, že obsahuje velmi málo popele. Další předností slámy je, že 

neobsahuje síru a těžké kovy. Zplyňující části dosahují až 80 % a hustota energie je nízká, 

k tomu musí být odpovídající topeniště. Při patřičné úpravě, briketováním, se může sláma 

přizpůsobit i požadavkům stávajících topenišť. 

druh slámy 
výhřevnost 

MJ/kg 

náhrada hnědého 

uhlí (kg) 

náhrada černého 

uhlí (kg) 

náhrada zemního 

plynu (m3) 

obilní  14,0 838,8 549,0 411,7 

řepková 14,6 874,8 572,5 429,4 

Tabulka 2 Možnost náhrady vybraných paliv slámou [19] 

3.3. Bilance zdrojů 

V současnosti se pěstují rostliny za účelem energetické plantáže jednoletých nebo 

víceletých bylin a dřevin. Je známo okolo jedné stovky rostlinných druhů, které rostou po 

celém světě, a které byly vybrány jako možný zdroj pro energetické využití. U energetické 

rostliny záleží například na druhu půdy, způsobu využití, prostředky pro pěstování, apod. 

Dále je nezbytné ekonomické zhodnocení, porovnání výnosů s náklady. 

Mimo uvedených rostlin v tabulce níže se zkouší i další případně vhodné rostliny jako 

pupalka, amarant, hořčice, světlice, ozdobnice, rákos, orobinec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

Rostlina 
výnosy suché hmoty 

(t.ha-1) 

energetická hodnota 

(GJ.ha-1) 

Kulturní a  málo rozšířené plodiny 

konopí seté 9,8-12,6 178-229 

čirok zrnový 8,4-10,2 153-186 

čirok cukrový  9,6-10,8 175-197 

čirok Hyso 15,0-18,2 273-331 

Žito 8,6-11,8 156-215 

žitovec 9,4-13,2 171-240 

lnička setá 3,2-5,4 58,2-98,3 

Trávy 

kostřava rákosovitá 3,98-5,29 78,7-105 

ovsík vyvýšený 3,37-4,31 52-66,5 

psineček velký 4,74-8,06 91,2-155 

kostřavice bezbranná 5,09-6,94 88,3-121 

lesknice rákosovitá 3,82-5,25 60,9-83,7 

sveřep vzpřímený 4,09-4,86 75,1-89,3 

chrastice rákosovitá 4,5-9,0 78,5-157 

Netradiční plodiny 

křídlatka  30-54 546-983 

šťovík krmný 14,2-16,2 258-295 

sléz Meljuka 7,6-9,6 138-175 

sléz kadeřavý 7,9-9,8 144-178 

topolovka růžová 12,6-15,2 229-277 

mužák prorostlý 15,4-19,6 280-357 

bělotrn 14,2-15,4 258-280 

Boryt 9,9-11,7 180-213 

komonice bílá 13,8-14,4 251-262 

Rákos 12,2-14,2 222-258 
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Plevelné rostliny na ladem ležících půdách 

lebeda rozkladitá 14,2-18,4 258-335 

vratič obecný  10,0-14,2 182-258 

pelyněk černobýl 15,0-17,0 273-309 

Tabulka 3 Bilance zdrojů [19] 

 

Druh paliva Zdroj Produkce [t/r] 

      

Sláma obilovin 
25 % celkové sklizně 

slámy při výnosu 4 t/ha 
1 600 000 

      

      

Sláma olejnin 
do 100 % celkové sklizně 

při výnosu 4 t/ha 
1 000 000 

      

      

Traviny, rákos 

cca z 20 % trvalých 

porostů při výnosu min. 2 

t/ha 

800 000 

      

      

Polní dřevo a energetické 

obilí 

Účelově pěstované na 

půdě vyčleněné z výroby 

potravin 

4 000 000 

      

Tabulka 4 Odhad potenciálu energetických paliv v ČR [19] 
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4. Termické metody  

 

Termické metody jsou technologie, při nichž kvůli určité teplotě dochází překročení 

meze jeho chemické stability. Tyto technologie dělíme do dvou skupin, podle toho, jaký je 

obsah kyslíku v reakční komoře vůči odpadní látce. První skupina je skupina, kde probíhají 

oxidační procesy. Při těchto procesích je obsah kyslíku v reakčním prostoru 

stechiometrický nebo vyšší. Mezi tyto procesy patří spalování nízkoteplotní a 

vysokoteplotní. Druhou skupinou jsou metody, kde probíhají redukční procesy, zde patří 

pyrolýza a zplyňování, protože obsah kyslíku v reakčním prostoru je nulový nebo pod 

stechiometrický. 
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4.1. Proces spalování 

Spalování je základní podstatou energetického využívání biomasy. Při spalovacím 

procesu vznikají pomocí oxidace hořlavých složek paliva vzdušným kyslíkem produkty 

reakce. Tyto produkty jsou vždy ve fázi plynné a mohou být pouze nositeli fyzického tepla, 

které je ve spalovacím zařízení předáváno pracovní látce k využití, nebo mohou obsahovat 

navíc i chemickou energii obsaženou v hořlavých plynech s následným spalováním v jiném 

zařízení (5, s. 17). Jsou dva druhy spalování. Dokonalé a nedokonalé spalování. Dokonalé 

spalování, je tehdy, když na konečný produkt zreagují hořlavé složky paliva. Ve druhém 

případě se jedná v první fázi o nedokonalé spalování se vznikem energeticky vydatného 

plynného meziproduktu, který je dokonale spálen ve druhé fázi. V běžné terminologii 

hovoříme o spalování a zplyňování (5, s. 17). 
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4.2. Pyrolýza 

Pyrolýza je v současnosti považována za perspektivní technologii. Pyrolýza je tepelný 

rozklad organických materiálu za nepřístupu zplyňovacích médií (kyslík, vzduch, oxid 

uhličitý nebo vodní pára). Pyrolýza probíhá tak, že v rozmezí teplot od 150°C do 900°C se 

uvolní tekavé látky a vysokomolekulární organické látky se rozloží na nízkomolekulární a 

molekuly s dlouhými řetězci se rozštěpí na kratší (7, s. 24). Pyrolýzu rozlišujeme na 

nízkoteplotní. Reakční teploty se pohybují pod 500°C. Dále na středněteplotní, kde jsou 

reakční teploty 500°C-800°C. A na vysokoteplotní. Reakční teploty jsou zde nad 800°C. 

 

Obrázek 5 [18] 
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4.3. Zplyňování  

Zplyňování biomasy je jednou z perspektivních technologií a lze očekávat její 

rozšiřování. Vývojové práce se ve všech zemích zaměřují právě na zplyňování biomasy. 

Technologie probíhá ve dvou fázích. V první fázi bez přístupu vzduchu vzniká dřevěné 

uhlí a dehet. Teplota v této fázi je okolo 800°C. Ve druhé fázi reagují vzniklé produkty 

s omezeným množstvím vzduchu, takže vzniká dřevní plyn, který tvoří směs plynů CO, 

CO2, H2, H2O, CH4 a N2. Účinnost zplyňování je 80% - 85% (5, s. 45). Při použití 

zplyňování není většinou zapotřebí provádět velké rekonstrukce kotlů, když chceme přejít 

na spalovací proces. 

Nemůžeme zapomenout ani na provozní potíže, které vznikají při tvorbě škváry a 

nánosů na teplosměnných plochách při přímém spalování. Biomas má poměrně nízkou 

teplotu měknutí, tavení a tečení. Často se stává, že se popel nalepí na stěny předtopeniště, 

poté proniká do  

vyzdívky a tím pádem snižuje její odolnost proti teplotě. Potom dochází k tomu, že se 

vyzdívka v tom daném místě odlupuje a tím se snižuje její životnost. 

Obrázek 6 Schéma zplyňovače – souproudý [15] 
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4.4. Zplyňování se zaměřením na energetické využití agropaliv 

 

Pro zplynění biomasy se používají dva základní způsoby: 

- zplyňování v generátorech s pevným ložem 

- zplyňování ve fluidních generátorech 

 

První zmíněná metoda je jednodušší a levnější, ale je použitelná pouze pro menší 

tepelné výkony. Zplyňování probíhá za atmosférického tlaku a při nižších teplotách.  Tato 

metoda má několik nevýhod. Vytváří se dehtové látky, které jsou těžce odstranitelné, a 

dále je zde problém se vznikem odpadních fenolových vod, jejichž likvidace je taktéž 

obtížná.  

 

U druhého způsobu zplyňovací proces probíhá při teplotách 850°C - 1000°C. Buď za 

atmosférického tlaku, což je 0,1MPa nebo v tlakových generátorech s tlakem 1,5MPa - 

2,5MPa. Při těchto vysokých teplotách se případně vzniklé dehty, fenoly, mastné kyseliny, 

aromáty a jiné nevhodné látky rozkládají na jednodušší snadno spalitelné plyny, takže 

výstupní plyn lze použít v návazných zařízeních – spalovacích turbínách a spalovacích 

motorech aniž by hrozilo jejich zadehtování (3, s. 71). Výsledkem zplynění je plyn 

obsahující hořlavinu 8 až 15% CO, 4 až 8% CH4 a 8 až 12% H2, dále inertní plyny 11 až 

18% CO2, 7 až 15% H2O a zbytek N2 (procenta představují objemové složeni). Výhřevnost 

plynu je přibližně 5 MJ/mn
3
. Tento plyn se dá využít pro spalování v kotlových hořácích, 

ve spalovacích komorách spalovacích turbín i v upravených spalovacích motorech.  

 

Fluidní zplyňování je docela náročná technologie, u které je zapotřebí dlouhodobého 

výzkumu a vývoje. V tomto výzkumu šlo hlavně o hledání alternativního plynného paliva 

na bázi uhlí. Tento proces byl úspěšný u různých druhů uhlí a později také u biopaliv. 

Vápenec a také inertní materiál (písek) má pozitivní vliv na rozklad dehtu. 
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Značně výhodná kogenerace je pro atmosférické zplyňovací systémy s plynovými 

spalovacími motory. Výhody těchto motorů se uplatní především při menších výkonech 

zařízení: 

- nižší investiční náklady, které nezávisí na jednotkovém výkonu 

- i u malých jednotek vysoká elektrická účinnost 

- potřeba plynu o atmosférickém tlaku bez nutnosti přídavné komprese 

- při větším počtu motorů je zde možnost zálohování 
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5. Zařízení pro měření teplot tavitelnosti slámy 

Analyzátor AF700 pro stanovení charakteristických teplot tavitelnosti popela. 

Připravené popelové jehlany jsou dány na keramickou destičku a poté vloženy do 

vysokoteplotní pece, která má programovatelný nárůst teploty.  

Obrázek 7 Přístroj na tavitelnost popela [10] 

Volí se zde analytická metoda s definovanou atmosférou pece, což je oxidační atmosféra 

nebo redukční atmosféra. Dále se zde volí, jak rychle naroste teplota (°C/minutu). Před 

zvolením atmosféry je pece propláchnuta dusíkem. 

Digitální kamera s vysokým rozlišením začne pořizovat obrazy (až 30 snímku/min.) 

v momentě, kdy teplota pece dosáhne počátečního bodu, který je definovaný metodou 

(většinou 750°C). V tomto nainstalovaném softwaru je funkce rozpoznání obrazu (IRF, 

Image Recognition Function), která může automaticky stanovit teploty tavitelnosti popela. 

IRF také umožňuje analýzu automaticky ukončit po dosažení všech deformačních bodů. 

Pec také může být regulována na libovolnou teplotu měření. Například vzorek se dá do 

pece při teplotě 400°C a začne být měřen od teploty 700°C až do maximální teploty pece 

1500°C. 

Pec snímá a ukládá celou obrazovou historii všech analyzovaných vzorků. Je potom 

možné snadné nahlédnutí na měřené vzorky. Uložené obrazy mohou sloužit 

k subjektivnímu stanovení deformačních teplot tavitelnosti.  
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Obrázek 8 Program pro stanovení teplot tavitelnosti popela 
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6. Problematika tavitelnosti popela slámy 

Problémem u využívání biopaliv rostlinného původu je spékání popelů těchto 

materiálů v prostoru ohniště, které se nalepují na teplosměnné plochy. Palivo tím pádem 

dokonale neprohoří, čímž se snižuje účinnost a životnost kotle a roste obsah škodlivých 

látek ve spalinách. U těchto paliv jsou viníkem nízké charakteristické teploty tavitelnosti 

popela. Volné oxidy (SiO2, CaO, Na2O, K2O) a chloridy, které výrazně snižují body tání, 

jsou problémem u rostlinných popelovin. 
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7. Popis stanovení charakteristických teplot tavitelnosti popela 

Zatímco u uhlí dochází k přeměně popele nad teplotou 1200°C, tak u rostlinných 

popelovin se tento jev odehrává již při daleko nižších teplotách. Charakteristickými teploty 

tavitelnosti popela jsou definovány teploty, při kterých dochází k fyzikálněchemickým 

změnám ve struktuře popeloviny a jsou určeny úrovní deformace zkušebních tělísek (20, s. 

1). 

Charakteristické teploty tavitelnosti popela jsou: 

- ts, teplota sintrace (smršťování tělíska, spékání) 

- ta, teplota měknutí (deformace, počátek měknutí tělíska, lepení) 

- tb, teplota tání (zkušební tělísko se ztaví v polokulový tvar) 

- tc, teplota tečení (tělísko se roztéká) 

Názvosloví teplot tavitelnosti se může občas lišit. Názvy jednotlivých teplot v podstatě 

vyjadřují počátky změn, které probíhají v popelu. Metodika stanovení těchto teplot: 

nejprve je žíhání vzorku paliva, poté vytvoření zkušebního tělíska ze získaného popele a 

následné vizuální sledování tělíska během ohřevu. Stupně deformace určují jednotlivé 

charakteristické teploty tavitelnosti popela. U uvedeného postupu je důležitou fází příprava 

popela, hlavně teplota žíhání a chemické složení vzorku. Pro spalovací zařízení je 

rozhodující teplota sintrace a teplota měknutí popela. Jelikož se proces sintrace 

uskutečňuje v pevné fázi popela, dochází ke spékání zrnek a k chemickým změnám. Proces 

měknutí je stav, kdy některé složky popela přecházejí do taveniny. Popel je tedy nejprve 

v pevné fázi, poté přechází do stavu taveniny a se vzrůstající teplotou se podíl taveniny 

navyšuje. Deformace zkušebního tělíska je potom definována teplotou tání a teplotou 

tečení. 
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7.1. Získávání popela 

U získávání popela se řídíme normou pro tuhá alternativní paliva ČSN P CEN/TS 

15404. První krok pro získání popela je rozemletí paliva, které v našem případě bylo 

v podobě peletek. Peletky jsme dali do disku, který jsme vložili do laboratorního 

vibračního mlýnu BVM-2p. 

 

       Obrázek 9 Disk naplněný peletkama             Obrázek 10 Laboratorní vibrační mlýn 

 Po rozemletí jsme dali vzorek přesít přes síto o velikosti 1 mm. Při získávání popela je 

maximální teplota pro žíhání 550°C. Je zde předepsán stupňovitý ohřev, aby nedošlo 

k lokálnímu navýšení teploty, jelikož tepelným zdrojem při žíhání je i samotné vyhořívání 

hořlaviny ve vzorku.                   

     

     Obrázek 11 Vzorek před žíháním        Obrázek 12 Vzorek po žíhání 
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Jestliže by teplota při přípravě popelovin přesáhla 550°C, mohly by v popelovině 

proběhnout změny spojené se sintrací. Kdyby se tak stalo, není vhodné s tímto vzorkem 

pokračovat v měření. Dalším postupem této metody je úprava velikosti částic popela. 

Drcení na rozměr částice menší než 0,075 mm vede ke zvětšení měrného povrchu, 

povrchové energie, zvětšení četnosti poruch v krystalové mřížce a zlepšení kontaktu mezi 

jednotlivými chemicky různorodými zrny, což má odezvu v chování popeloviny, které se 

tak odchyluje od podmínek při reálném spalování (20, s. 3). Úprava popeloviny je důležitá 

část a je nutné se ji pečlivě věnovat. 

 

Obrázek 13 Popel po o velikosti menší než 0,063 mm  

7.2. Příprava zkušebního tělíska  

V dosud platných normách není řečeno, jaké mají být rozměry formiček, jak formičky 

naplnit ani jak tělísko z formiček dostat. Po několika nevydařených pokusech jsme 

nakonec došli k metodě, která byla úspěšná. Nejprve jsme do vzorku nakapali pár kapek 

roztoku, případně vody. Potom jsme vzorek míchali do doby, až se začal na sebe lepit. 

V této podobě jsme popel vtlačili do formičky za pomoci špachtle. 

Obrázek 14 Formička na popel 
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Hned poté jsme tělísko pomocí špachtle vytlačili a dali tu sušičky. Po vysušení jsme 

opatrně dávali tělíska na destičku, která byla potom vložena do pece. Na povrch destičky, 

kam se dávaly tělíska, jsme nakapali lepidlo, aby tělíska držela.   

 

 

Obrázek 15,16 Testovací destička s popelem ve tvaru jehlánků 

 

 

7.3. Určování charakteristických teplot tavitelnosti popela slámy 

Co se týče určování charakteristických teplot tavitelnosti popela, tak výsledky můžeme 

určit buďto ručně, anebo můžeme využít software, který je nainstalován k peci a může 

automaticky určit teploty tavitelnosti popela. Software se řídí podle normy ČSN P CEN/TS 

15370-1 pro tuha biopaliva. Norma udává, že pro sledování bude použit optický přístroj 

(kamera), který je nainstalován v peci a umožňuje pozorovat vzorek během celého průběhu 

měření. 

 

7.4. Experimentální část 

 

Do naší experimentální práce byly zahrnuty vzorky rýžové a pšeničné slámy. Jak už 

bylo výše řečeno, nejprve jsme si přichystali popel, poté jsme ho připravili na testovací 

destičky k měření a nakonec došlo k samotnému měření. Pro stanovení charakteristických 

teplot tavitelnosti popela byl přístroj LECO AF-700, který byl schopný zaznamenat až 5 

vzorků najednou. Měření probíhalo v redukční atmosféře za přítomnosti dusíku. 
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Cílem našeho měření bylo zjistit charakteristické teploty tavitelnosti popela rýžové a 

pšeničné slámy a poté pomoci přidaného aditiva tyto teploty korigovat. Aditivum, které 

jsme přidávali se nazývá halloysite. S větším množství aditiva bylo předpokládáno, že se 

budou teploty navyšovat. Množství přidávaného aditiva bylo 5%, 10% a 20%. 

Halloysite 
SiO2 

45,8% 

Al2O3 

37,5% 

Fe2O3 

0,5% 

K2O 

0,221% 

TiO2 

0,39% 
  

Pšeničná 

sláma 

SiO2 

65,64% 

Al2O3 

0,76% 

Fe2O3 

0,59 

K2O 

14,28% 

CaO 

7,91 

MgO 

2,81 

Rýžová 

sláma 

C 

 40,45 

H  N  Cl S O 

5,82 0,8 1,04 0,198 37,73 

Tabulka 5 Chemické složení vzorků popela a aditiva 

7.5. Výsledky experimentální práce 

Výsledky experimentální práce dopadly u pšeničné slámy podle předpokladů. 

S přidávaným aditivem, rostly teploty tavitelnosti. Ale u rýžové slámy nedošlo k absolutně 

žádné deformaci. 

 

Obrázek 17 Konečný stav popela z rýžové slámy 
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 Teploty tavitelnosti ts  ta tb tc 

  °C °C °C °C 

pšeničná sláma, 0% aditiva 840 1090 1200 1300 

  850 1110 1200 1260 

  820 1110 1160 1270 

  870 1060 1170 1250 

Průměr  845 1093 1183 1270 

pšeničná sláma, 5% aditiva 830 1140 1220 1280 

  830 1140 1240 1300 

  850 1120 1220 1310 

  860 1130 1220 1320 

  830 1120 1220 1290 

Průměr  840 1130 1224 1300 

pšeničná sláma, 10% aditiva 970 1240 1280 1290 

  920 1220 1310 1360 

  1060 1220 1270 1320 

  960 1170 - - 

Průměr  978 1213 1287 1323 

pšeničná sláma, 20% aditiva 1010 1300 1350 1370 

  1040 1300 1360 1410 

  1010 1320 1370 1410 

  1000 1290 1350 1410 

  1010 1290 1350 1390 

Průměr  1014 1300 1356 1398 

Tabulka 6 Výsledné hodnoty teplot tavitelnosti popela pšeničné slámy 

 

Graf 1 Výsledné hodnoty teplot tavitelnosti popela z pšeničné slámy 
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Obrázek 18 Konečný stav popela z pšeničné slámy 
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8. Kogenerovaná výroba 

Při zásobování teplem je nejjednodušší spálit vhodné palivo a dopravit uvolněnou 

tepelnou energii ke spotřebiteli. Účinnost tohoto procesu je vysoká, dosahuje 80% - 100%, 

avšak se zde ztrácí možnost využit tepelnou energie, která se uvolní z paliva, k přeměně 

v elektrickou energii. Pokud chceme uskutečnit sdruženou výrobu elektrické a tepelné 

energie, musíme nejprve využít získanou tepelnou energii, která má vysoký teplotní 

potenciál k vykonání práce a až pak využijeme pracovní látku s nižší teplotou pro pokrytí 

potřeb tepla. Tento způsob proměny energie známe pod slovy teplárenská výroba 

elektrické a tepelné energie. V současné době se však stále častěji pro tuto transformaci 

uvádí pojem zvaný kogenerace.  

Obrázek 19 Schéma kogenerace [11] 

8.1. Kogenerace snižuje spotřebu primárních energetických zdrojů 

Kolik elektrické energie se vyrobí v kogenerační jednotce, o tolik se zmenší výroba 

elektrické energie v jiném zdroji el. soustavy. 

8.2. Ekologický přínos kogenerace 

Kogenerační jednotky v současnosti splňují emisní normy. Z důvodu snížení spotřeby 

primárních energetických zdrojů a plynofikací výroby elektřiny se výrazně snižuje celková 

velikost emisí, jako jsou SO2, NOx, CO, prachu ale i CO2. 

8.3. Ekonomický přínos kogenerace 

Co se týče ekonomického přínosu, hrají zde okolnosti, u nichž lze mít poměrně velké 

odlišné názory, které mohou vést k diskuzi. Každý konkrétní případ může mít odlišné 

podmínky, z tohoto důvodu je možnost zobecnění výsledků skoro nereálná. 

Z pohledu národního hospodářství jako celku můžeme přínos kogenerace vyjádřit jako 

rozdíl ročních nákladů na výrobu tepla a elektrické energie při rozděleném a sdruženém 

způsobu výroby (3, s. 13). 
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8.4. Kogenerační zařízení při využití biomasy 

 

V nejmodernějších kogeneračních technologiích je možno docílit lepšího využití 

biopaliva pomocí transformace hořlavých látek původní suroviny do podoby plynu. 

V posledních letech bylo toto zařízení uvedeno do provozu především ve Skandinávii, ale i 

u nás. 

 

Při použití zplyňovacích zařízení je možno kogeneraci realizovat pomocí spalovacích 

motorů a spalovacích turbín, které jsou stejné jako při spalování zemního plynu (3, s. 71). 

Vyrobit dostatečně kvalitní topný plyn z dřevní suroviny je základní technický problém u 

zplyňovacího zařízení. 

 

Biomasa označována za vhodnou ke zplyňování je dřevo, sláma, kůra stromů a jiné 

části rostlin. Surová hmota má většinou velkou vlhkost přesahující 50% a obvykle je nutné 

snížit obsah vody pod 20 % předsušením. Suchá hmota je poměrně dost reaktivní a její 

obsah popelovin je méně než 5%. Výhřevnost suché hmoty je 14 - 20 MJ/kg. 
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9. Schéma kogenerační jednotky 

 

Obrázek 20 Schéma kogenerační jednotky na biopalivo využívající generátor s pevným 

roštem [3] 
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Obrázek 21 Schéma kogenerační jednotky [21] 
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10. Ekonomická efektivnost investic v energetice 

 

Ekonomická analýza umožňuje pomocí měřitelné hodnoty finančního výnosu logický 

výběr z celé řady reálných možností energetických investic a zároveň je pro organizaci 

ukazatelem hodnoty každého projektu. Nejdůležitější části ekonomického vyhodnoceni 

projektu je objektivnost a korekce. 

Cíle ekonomického hodnoceni projektu jsou také: 

- určit nejlepší variantu jak investovat 

- u každého projektu určit nejistoty a rizika 

- určení očekávaných přínosů a nákladů 

10.1. Cena peněz 

Při řešení se vychází z klasické ekonomické teorie tzv. současné hodnoty v budoucnu 

vynaložených (nebo získaných) finančních prostředků (3, s. 77). Je důležité uvážit časové 

hodnoty peněz v období, kdy se vytváří ekonomické hodnocení projektu. Protože příjmy a 

výdaje investic jsou rozloženy v čase od počátku výstavby až do likvidace zařízení, je třeba 

je při porovnávání investičních variant přepočíst k jednomu společnému datu. Tento 

přepočet se označuje výrazem aktualizace a nejčastější datum pro tuto operaci většinou 

bývá uvedení investičního celku do provozu.  

10.2. Náklady a výnosy 

Je důležité mít přesné informace o plánovaných nákladech a výnosech projektu, 

abychom mohli zpracovat přesné ekonomické hodnocení. 

V kogeneračních zařízeních se vyrábějí dva druhy energií, elektrická a tepelná. 

Výpočet měrných výrobních nákladů na výrobu elektřiny a tepla je proto složitější (3, s. 

78). Některé nákladové položky jsou společné a některé jsou pouze pro výrobu tepla nebo 

elektřiny. Společné náklady se musejí rozdělit. Pro toto dělení existuje celá řada metod, ale 

v této práci se jimi nebudu zabývat.  
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Z praktických důvodů se někdy roční výrobní náklady dělí na: 

- roční provozní náklady, sestávající z finančních položek na palivo, vodu, 

elektrickou energii, provozně důležité hmoty, mzdy pracovníků, údržbu a opravy 

zařízení a na režii a ostatní 

- investiční část ročních výrobních nákladů, obsahující prosté odpisy zařízení a úroky 

(3, s. 80) 

10.2.1. Výnosy 

 

U tepelných zdrojů vybavených kogeneračními jednotkami jsou požadavky na 

dodávku tepla pokrývány jednak kogeneračními jednotkami, jednak špičkovými kotli. 

Současně produkována elektrická energie se využívá pro (3, s. 81): 

- krytí vlastní spotřeby 

- zásobování veřejné rozvodové sítě 

V případech využívání elektřiny pro vlastní spotřebu je výnosem úspora finančních 

prostředků vyplývající z rozdílů měrných cen elektřiny nakupované z rozvodné sítě a 

vyrobené kogeneračními jednotkami. Na velikost této úspory má podstatný vliv to, zda je 

zdroj připojen na vysokonapěťovou nebo nízkonapěťovou elektrickou rozvodnou síť. Při 

dodávání elektřiny do rozvodné sítě je výnosem tržba za dodanou produkci elektřiny. 

Velikost dosažené tržby závisí na způsobu provozu zdroje. Výnosy za teplo dodané 

spotřebiteli z tepelného zdroje nebo za teplo neodebrané od dřívějšího dodavatele jsou 

dány součinem ročně dodaného tepla a jednotlivé smluvní měrné ceny tohoto tepla (3, s. 

81). 

10.3. Citlivostní analýza 

Výsledek projektu se většinou nedá předpovědět s jistotou, protože zahrnuje určitá 

rizika. Je tedy důležité počítat s tím, že naše skutečné náklady a úspory mohou být odlišné 

od našich odhadů.  
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11. Materiálová bilance 

Materiálové bilance jsou vždy součástí předprojektové, projektové a provozní 

dokumentace každé výroby. Materiálová bilance je vždy základem pro to, aby bylo možné 

zpracovat bilanci energetickou. Při celkové energetické bilanci se do dílčích položek 

zahrnují všechny druhy energií, jako je např. energie tepelná, elektrická a další. Často je 

sestavována zjednodušená energetická bilance. Zjednodušenou energetickou bilancí se 

rozumí bilance bez položek, které jsou vůči ostatním zanedbatelné.  

 

Zpracování detailní materiálové bilance pro každý výrobní úkon a potom pro celou 

výrobnu určitého produktu dává jasný přehled jak o pohybu hmot a energií v systému, tak i 

všech ztrátách materiálu a energií. Množství ztrát materiálů, jejich fyzikální, chemické a 

toxikologické vlastnosti stanovují vznik plynných, kapalných a tuhých odpadů. Popřípadě 

požadavky na jejich úpravu, přepracování a opětné využití. 

  

Spotřeby surovin a energií vztažené na jednotkovou produkci vyjádřené v 

peněžních jednotkách jsou označovány jako přímé náklady výroby. Promítají se tak do 

výrobních nákladů výroby konkrétního produktu a jsou součástí jeho ceny. Úroveň využití 

vstupních surovin a energií se tak bezprostředně promítá až do ekonomických výsledků. V 

konečné fázi rozhoduje využití surovin a energií spolu s dalšími parametry výroby a 

výrobku o konkurenceschopnosti výrobní technologie a výrobku na trhu. 

 Výše uvedené skutečnosti dokumentují význam materiálových a energetických 

bilancí pro průmyslové výrobní technologie (22, s. 5). 
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12. Závěr 

 Tato práce se zaměřila na energetické využití agropaliv. Po rešeršní části, která byla 

zaměřená na biomasu a agropaliva jsme pouze okrajově vysvětlili procesy spalování a 

pyrolýzu. Do větší míry jsme se zabývali zplyňováním a zplyňováním zaměřeným na 

biopaliva. Objasnili jsme problematiku týkající se spékání popele uvnitř ohniště díky 

nízkým teplotám tavitelnosti popela slámy a s přidávaným aditivem jsme se pokusili tuto 

problematiku minimalizovat a zvýšit tyto teploty u dvou vzorků. U prvního vzorku popela 

z rýžové slámy nebylo možné určit teploty tavitelnosti, jelikož zde neproběhla žádná 

deformace. Za to u druhého vzorku popela, který byl z pšeničné slámy, proběhla celá 

deformace tělísek až do úplného roztečení. Bylo možné určit všechny teploty tavitelnosti a 

s přidaným aditivem (5%, 10% a 20%) zkoumat změny v teplotách tavitelnosti popela. 

S 20% přídavkem aditiva narostly všechny 4 teploty tavitelnosti popela přibližně o 200°C. 

Dále je v této práci zobrazeno schéma technologie kogenerované výroby elektrické a 

tepelné energie. Na závěr je obecně stanovené ekonomické zhodnocení a materiálová 

bilance.  
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