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ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce je popsat způsob zpracování a zlepšení 

vlastností jednotlivých materiálů pomocí briketování. 

V první části se práce zabývá charakteristikou a předpoklady materiálů pro 

samotné zpracování. Následuje popis zpracování jednotlivých druhů materiálů 

včetně charakterizace jejich vlastností, pozitiv i nevýhod. 

Na závěr je uvedeno zhodnocení výsledků projektu a podpory tohoto 

odvětví v ČR. 

 

Klíčová slova: aglomerace, briketa, peletka, lis, dřevní štěpka, pilina, 

biomasa, spalování, škodliviny 

 

ANNOTATION 

The aim of this bachelor thesis is to describe a solution how to use 

briquetting to make materials more usable and to perfect their charakteristics. 

In the first part of the thesis is described the characteristics and 

presumtions of the materials. Continues by description of the briquetting of each 

sort of material, with characteristics included, positives and negatives. 

In the end theres an evaluation of results of project and about support of 

briquetting in Czech Republic. 

 

Klíčová slova: agglomeration, briquet, pelet, press, wooden chips , sawdust, 

biomass, combustion, harmful substances 
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1. Úvod 

V dnešní době se setkáváme s výrobky, které se vyskytují ve formě tablet, 

pilulek a jiných kompaktizovaných tvarů. Například tableta do myčky na nádobí, 

tuhá léková forma antibiotik a jiné odpovídají svým charakterem formě brikety. 

Setkáváme se s nimi tedy v běžném životě poměrně často. Tato práce se zabývá 

briketováním jako samostatným jevem ve zpracování látek odpadních, látek dále 

uzpůsobených k znovupoužití a látek, které se dají využít energeticky. 

Cílem této práce je zhodnocení stavu briketování a zpřehlednění odvětví, 

v kterých je možné užít postupu briketování. Důvodů pro toto téma je mnoho, 

vychází především ze zájmu o zmíněnou činnost. Nemalý potenciál nalézáme 

například v možnosti budoucího zpracování zbytků z kovozpracujícího průmyslu a 

včetně železitých prachů. Toto využití by mohlo mít nezanedbatelný význam pro 

náš kraj, především z hlediska zlepšení úrovně škodlivin obsažených v ovzduší a 

životním prostředí. Pole působnosti zasahuje rovněž do otázek energetiky a 

výzkumu, které mohou být realizovány na některém z briketovaných materiálů za 

účelem využití alternativních paliv. Tento nesporný ekologický zájem, jenž je 

trendem poslední doby, je jedním z důvodů, pro které jsem si vybral svůj studijní 

obor. Sám za sebe mohu říci, že používám k topení dřevo, ke kterému mám 

snadný přístup. Při bližším pohledu na strukturu lesa si lze povšimnout, velkého 

množství chrastí, větví a suché trávy, které zde lidé nechávají tlít. Pro mě 

představuje toto chrastí, včetně dalších složek biomasy, využitelnou surovinu, se 

kterou bych rád počítal i do budoucna. 

Dále tato práce slouží jako odrazový můstek pro plánované inženýrské 

studium, ve kterém bych se chtěl zaměřit na zpracování těžko zpracovatelného 

materiálu, nejlépe odpadních kovů nebo energetických surovin. 

  



Karel Kvašný : Briketování 

Rok 2012 Strana 4 

 

2. Popis a teorie briketování 

Briketování je technologický postup, při kterém je využito mechanických a 

chemických vlastností materiálů. Tímto postupem (procesem) můžeme tyto 

materiály „zhutňovat“ do formy briket, které mají širokou škálu pozitivních 

aspektů.[1, 3, 5, 11] 

Materiály se vyskytují v mnoha formách, vzhledem k  této skutečnosti je 

třeba materiály upravit do formy, která bude pro následující využití nejoptimálnější 

a to jak z environmentálního, tak ekonomického hlediska.  

2.1 Definice vlastností materiálů směrodatných pro použití 

briketování 

Objemová vlastnost (materiál je nutno zpracovat do objemu, který bude 

výhodný pro dopravu i uskladnění), technická schopnost (materiál je uzpůsoben 

do tvaru, při kterém bude zlepšena manipulace, či strojové podávání), fyzikální 

parametry (materiál může mít značné fyzikální nedostatky, které zabraňují 

následné manipulaci a využití), chemické parametry (materiál nesmí podléhat 

změně chemického složení při změně formy, nebo této změně podléhá 

v minimální míře), absence ekonomických ztrát při nakládání a využití s těmito 

materiály (podstatnou úlohu v mnoha odvětvích lidské činnosti hraje právě finanční 

stránka). 

Existují materiály pro energetický průmysl, které složí jako palivo. Tyto 

materiály lze po úpravě energeticky výhodněji využít. Tato myšlenka globálně 

zahrnuje úpravu materiálu do formy splňující podmínku cenově výhodného, 

ekologicky nezávadného, snadno přístupného a lehce skladovatelného paliva. 

Celý proces briketování je doprovázen složitým postupem a kritériemi. 

Tato kritéria musí být splněna, abychom mohli určit, zda je proces efektivní nebo 

nikoliv. Nejdříve bych se zaměřil na podstatu materiálu, který je k briketování  

potřeba. Dále na jeho úpravu a následně na praxi. Jiný typ dělení zahrnuje postup 

briketování a rozdělení podle surovin a využití. 
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Nejdůležitějším kritériem je výběr materiálu a dle tohoto výběru se určují 

další kritéria, podle kterých bude briketování probíhat. Při výběru materiálu 

musíme určit jeho vlastnosti a následně materiál předpřipravit. [1, 2]  

Předpříprava zjednodušuje a upravuje nežádoucí vlastnosti látky. Níže 

uvedené vlastnosti jsou pro zpracování nežádoucí a většinou ovlivňují celý 

zpracovatelský proces. Díky čemuž trpí kvalita zpracování a celkově i kvalita 

výrobku. Tato skutečnost se může posléze projevit na finanční stránce, jelikož 

zpracovatel není vždy schopen celý technologický postup pokrýt ve své režii (tzn. 

od vstupní suroviny až po výrobek – většinou je potřeba externí pomoci a 

předpřípravy).[2,5] 

2.2 Nežádoucí vlastnosti 

Jsou definovány jako vlastnosti látky, které jsou pro naše použití 

nevhodné a jak je později uvedeno, je třeba je eliminovat. 

 Špatný tok látky 

 Vznikající prach, uvolňující se z částic 

 Nízká hustota – zvláštní případ 

 Segregace složek podle velikosti částí složky (například zrna, třísky) 

 Adheze k povrchové úpravě strojů 

 Nevhodné zpracovatelské vlastnosti 

Pokud materiál stmelujeme, je nezbytně nutné zohledňovat síly, které 

tento materiál budou držet pohromadě. Při stmelování totiž vznikají vazbové síly 

mechanické i energetické povahy.  

Podle vlastností určíme, jakými silami bude materiál pojen. Zda-li bude 

zapotřebí využít aditivních látek a postupů, nebo bude možno materiál briketovat 

pouze za použití jednotlivých sil, kterými jsou částice poutány (např. Van der 

Waalsovy síly). Nejdříve se zaměříme na vznik vazeb.[1, 2] 
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2.3 Charakteristiky fyzikální vhodnosti 

2.3.1 Velikost částic 

Jedním z kritických kritérií je velikost použitých částic. Velmi efektivní je 

volit v materiálu částice různých velikostí, aby se navzájem vyplňovaly. 

Tab.1 Rozdělení granulátů podle velikosti částic [1, 2] 

Mikrogranuláty 0,1 – 1 mm 

Granuláty 1 – 10 mm 

Tablety 5 – 10 mm 

Brikety 10 – 100 mm 

2.3.2 Hustota, porózita 

Hustotu aglomerátu vyjadřuje fyzikální vztah objemu k hmotnosti. Díky 

hustotě aglomerátu můžeme přepočíst obsahy škodlivých složek (těžké kovy a jiné 

nežádoucí prvky). Tento poměr by měl odpovídat parametrům škodlivin na 

vstupním materiálu. Pokud jsou dané složky významně pórovité, mohou způsobit 

rychlejší rozpad briket v dalším procesu. 

2.3.3 Pevnost: 

Jedná se o vlastnost způsobenou vazbovými vztahy mezi částicemi. Je 

výsledkem všech soudržných sil. Jelikož jednotlivé účinky mají synergický efekt a 

je složité rozpoznat, kolik procent, jednotlivé síly v podílu mají, proto se vždy 

počítá jen s celkovou pevností a je nutno brikety vyrábět experimentálně 

Pro výzkum se využívá pevnost tahu, u které můžeme porovnat vztahy 

mezi pevností a jednotlivými použitými postupy a vlastnostmi materiálu. Skutečné 

měření lze provozovat jen na modelových, laboratorně připravených, materiálech. 

V praxi se skutečný výsledek nepatrně liší. 

V praxi měříme především pevnost v tlaku. Jedná se o jednoduché měření 

a není při něm třeba věnovat pozornost tvaru a rozměru aglomerátu. Výsledky lze 

jednoduše porovnat v závislosti k ostatním vlastnostem. Postup měření nalézá 

princip v tlakovém zatěžování na rovnoměrných plochách, kdy tlak zvyšujeme do 
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doby, než dojde k prasknutí. Hodnotu tlaku v momentě porušení označíme jako 

maximální tlak, který je schopen materiál zvládnout. 

Dále hledáme přesný bod prasknutí a místo největšího tlaku, které 

vyhodnocujeme podle tvaru aglomerátu. Jelikož by měly brikety odolávat co 

nejvyšším tlakům. Směrodatné pro palivové brikety je, kdy v závislosti na tlaku, je 

závislá výhřevnost a to z důvodu sil, které při tlaku vzniknou a větší soudržnosti, 

tudíž briketa obsahuje víc energie) bez jakékoliv deformace. 

Mezi poslední testy pevnosti patří kolektivní namáhání, které určuje, na 

kolik můžeme zatížit aglomerovaný materiál v obalu nebo naskladněný 

v jednotlivých celcích. Toto nám charakterizuje statické a dynamické vlastnosti 

produktu. 

Posledním testem je test vůči otěru, který charakterizuje aglomerát 

z hlediska schopnosti odolávat tření povrchu a ztrátě povrchové vrstvy. Tato 

skutečnost dále charakterizuje množství prachové složky, která může vzniknout při 

manipulaci s materiálem.[3, 2] 

Při teoretickém plánovaném procesu zpracování musíme počítat 

s jednotlivými veličinami, mezi které patří: 

 Efektivní úhel vnitřního tření 

 Úhel tření zpracujícího stroje 

 Koeficient stlačitelnosti 

 Hustota tuhých fází 

 Sypná hustota jednotlivých složek 

 Objemová hmotnost aglomerátu[3] 

2.4 Druhy vazeb 

Jedná se o jednotlivé druhy sil, kterými jsou drženy briketované materiály 

pohromadě. 

2.4.1 Vazby chemického charakteru 

Jedná se především o vazby vznikající na základě chemických vlastností 

látky. 
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 Krystalizací rozpuštěné složky při sušení 

 Nastavením a spojením v místě kontaktu za studena 

 Vytvrzujícími pojivy 

 Sintrováním 

 Spojením kapalinou 

 Vazby kapilárními silami volně pohyblivé kapaliny mezi částicemi 

 Vazby kapalinových můstku na povrchu částic, nepohyblivá fáze 

(adsorbovaná vlhkost) 

 Vazby viskózního charakteru 

 Vazby energetické povahy jsou definovány přitažlivými silami mezi 

jednotlivými částicemi. Jejich účinek je podmíněn stupněm disperzity 

(uplatnění jen u velmi malých částic) a značným přiblížením částic v místě 

kontaktu. 

 Vazby tvarové nacházejí uplatnění jen v případech, kdy částice mají 

členitější povrch a jsou schopné do sebe zapadat. 

 Vazební účinek jednotlivých mechanismů spojování je různý. Jednotlivé 

mechanismy a jejich účinnosti především závisí na velikosti spojovaných 

částic na členitosti povrchu, schopnosti adsorpce a absorpce jednotlivých 

pojiv, na schopnosti krystalizovat, na feromagnetických vlastnostech a 

schopnosti rezistence reakce s prostředím. [3] 

2.4.2 Vazby látkové povahy 

Pro vazby musí být charakteristická i povaha látková, to znamená, že 

musí na sebe navazovat silou přitažlivostí, v prvním případě se jedná o vazby fází 

a tvaru. 
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[Tab. 2] přehled vazeb mezi aglomerovaným materiálem [1] 

Můstky tuhých fází: Adsorbované vrstvy: 

 
 

Kapalné můstky: Tvarové vazby: 

  

 

2.4.3 Vazby energetické povahy 

Stejně jako v první fázi, kdy byly vazby charakteru tvarového, a 

skupenského v tomto případě se jedná o přitažlivost na základě energetického 

potenciálu. 

[Tab. 3] přehled vazeb mezi aglomerovaným materiálem [1] 

Van der Waalsovy síly: Elektrostatické síly:  

  

Magnetické síly: Volné chemické vazby: 

  

 

Využití vazebných sil mezi částicemi se nejvíce užívá v případech, kdy jsou 

částice „nahuštěny“. Pro naše případy je lepší když obsah zaujímá částice různých 
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charakterů a velikostí. Pevnost produktu se odvijí především od počtu spojnicových 

míst v materiálu. Pro porovnání a výpočty těchto sil existují různé studie. Pro praktické 

využití a z důvodu přílišného množství faktorů je však důležitá praxe a experimentální 

porovnání. 

U vstupních materiálů je předmětem zájmu 

 Tvar a velikost 

 Hustota vsázky, pórovitost 

 Mechanická pevnost 

 Toto definuje kolektivní vlastnosti celé vsázky 

 Sypná hustota 

 Tokové vlastnosti 

 Disperznost v jiných látkách 

 Rozpustnost v kapalinách 

 Odolnost vůči otěru 

 Schopnost dlouhodobého skladování 

 Chemická a strukturální stabilita 

V každém případě je materiál nutno před samotným použitím analyzovat. 

Pokud materiál nesplňuje požadavky je nutno ho upravit. Upravujeme chemicky 

nebo mechanicky. 

 Chemicky: 

 Zbavení škodlivých vlastností chemickou redukcí 

 Procesy karbonizační 

 Procesy mineralizační 

 Mechanicky 

 Drcení 

 Mletí 

 Sušení 

 Třídění 

 Mísení 

 Tvar aglomerovaných produktů: 
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 Kulový – peletizace (pro mou práci méně významný postup) 

 Válcové aglomeráty – jsou typické pro postupy založené na protlačování 

přes děrovanou matrici 

 Izometrické, tvarově nepravidelné granule 

 Tvarově definované aglomeráty lisované ve formách.[1,2] 

2.5 Charakteristika materiálu 

Při každém zpracování je nejprve potřeba 

2.5.1 Charakter briket: 

Proces briketování je charakterizován jednotlivými aspekty (jedná se o 

veličiny nezbytné pro závěrečná hodnocení): 

 Průměr matrice, válce a pístu, kterým je tlačen 

 Mezera mezi matricí a válcem, popřípadě pístem 

 Tloušťka briket 

 Tlak na lisovací zóně 

 Příznivý lisovací tlak 

 Součinitel ztrát 

 Rychlost briketování 

 Zpracovatelský výkon 

 Zhutňovací poměr 

 Maximální zhutňovací síla 

 Příkon zařízení [1,2]  

2.5.2 Nejčastěji zpracovávané organické materiály: 

Jedná se o organické materiály, které jsou nejčastěji využity k briketování. 

Materiálů je celá řada, následující příklady jsou užívány nejvíce. 

 Piliny – briketováno pro energetické využití 

 Papír a kartón – briketován pro recyklaci a papírenský průmysl 

 Buničina – briketováno pro ušetření místa na skladech a pro recyklaci 

 Polystyren – briketováno pro opětovné použití desek a pro objem 
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 Konopné vlákno – jedná se o velkoobjemový materiál 

 Bavlna – briketováno pro objem a pro lepší transport 

 Tabák – briketováno pro energetické využití 

 Dřevo – briketováno pro energetické využití 

 Seno – briketováno pro energetické využití 

 Len – briketováno pro energetické využití 

 Polyuretanová pěna[25]  

2.5.3 Nejčastěji zpracovávané anorganické materiály: 

Mezi nejčastěji zpracovávané anorganické složky patří především kovy, 

zejména ty, které řadíme mezi dražší, a které lze nejlépe využít. Dále briketujeme 

kovový prach, třísky, úlomky, kousky zbytků a nepovedené odlitky malých rozměrů 

 Mosaz – briketováno pro opětovné použití 

 Bronz – briketováno pro opětovné použití a cenu suroviny 

 Ocelová vlna a třísky z oceli – briketováno pro opětovné použití 

 Třísky z litiny – briketováno pro opětovné použití a pro lepší vlastnosti 

 Třísky z hliníku – briketováno pro opětovné použití a cenu suroviny 

 Hliník a plechovky – briketováno pro opětovné použití a pro lepší vlastnosti 

 Zinkový prach – briketováno pro opětovné použití a pro lepší vlastnosti 

 Grafitový prach – briketováno pro opětovné použití a pro lepší vlastnosti 

 Měď – briketováno pro opětovné použití a cenu suroviny 

 Titan – briketováno pro opětovné použití a především cenu suroviny 

 Magnézium – briketováno pro lepší vlastnosti 

 Brusný kal – briketováno pro opětovné použití [25] 

2.6 Druhy briketovacích zařízení 

Zde patří fyzikální metody založené na mechanickém stlačování částic. 

Zahrnout zde můžeme stlačovací klikou, šnekovým presem, válcovým 

briketovacím zařízením a hydraulickým lisem. 

Klikový briketovací lis 
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Tento lis je založen na modelu kliky zavěšené na hřídeli motoru, která 

nepřetržitě v nízkých intervalech (až 3x do sekundy) stlačuje materiál pomocí 

razící hlavice do matrice, kde je lisován. 

Je vhodný pro briketování biomasy, lze s ním briketovat materiál do 

vlhkosti až 14%. Lisujeme při teplotě cca 30°C. Tento lis je schopný zpracovat až 

500kg biomasy za hodinu s příkonem 24kW.  

Šnekový briketovací lis 

Tento briketovací lis funguje na principu tradičního mlýnku na maso, kdy je 

materiál tlačen na šnekové hřídeli a protlačován skrz matrici. Tento briketovací lis 

nabízí dokonalé prolisovaní materiálu. 

Nabízí také možnost pro lisování do vlhkosti až 30 %, což je výborné pro 

lisování bylin a biomasy, kterou lze obtížně sušit. Lisuje se při pokojové teplotě, 

nebo v rozmezí +5 - +30 °C. Výkon tohoto lisu je poněkud nižší, jedná se cca o 

50 - 100kg biomasy s příkonem 6,6kW za hodinu. Není vhodný pro kovový 

materiál. 

Kolový peletkovací lis 

Peletkovací lis slouží pro výrobu peletek (malá briketka – nejedná se o 

produkt peletizace), které slouží jako palivo do ekokotlů. Jejich rozměry dovolují 

k těmto zařízením instalovat dávkovače a ukládat je do zásobníků. 

Válcový briketovací lis 

V praxi využívaný především pro práškové materiály. Vstupní surovina se 

musí před samotným procesem nadrtit na co nejjemnější frakci. Utilizace na 

válcích je založena na mechanickém tlaku, který je vytvořen přechodem složky 

mezi válci, který stlačí dané složky. Sblíží jejich částice na potřebnou vzdálenost, 

kde mohou působit výše uvedené vazbové mechanismy. Vpravovaný materiál je 

stlačován dvěma protilehlými válci a kompaktizován do požadovaného tvaru. 

Tento postup se nazývá zhutňování podle Johnsona. Materiál je vtahovaný do 

válců a postupně lisovaný dle daných parametrů. Spotřeba a náročnost energie je 

cca 30 kW za hodinu. 
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Hydraulické briketovací lisy 

Lisování probíhá pomocí hydraulické raznice (např. přítlačná stěna) a 

matrice. Raznice je poháněna hydraulickým systémem. Toto se využívá například 

při lisování odpadů z provozů, hypermarketů a ve sběrnách, kde se vyskytuje 

velkoobjemový materiál. Papír, jehož v dnešní dobře je přílišné množství a 

nezkompaktizovaný zabírá docela dost místa, stejně jako plast. 

Lisuje celý objem vsázky najednou do tvaru hranaté brikety. Má vysokou 

energetickou náročnost, komponenty nemusí být dokonale prolisovány. Je 

schopný zvládnout kolem 800 kg biomasy za hodinu a příkonem 5,6 kW nebo 

kovový materiál s produkcí 1,5 tuny s příkonem 40 kW za hodinu. [1,6,16]  
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3. Problematika a analýza jednotlivých směrů briketování 

V práci jsem si rozdělil briketování na briketování surovin pro využití briket 

jako paliva a briketování pro průmysl, kde jsou brikety z materiálů, které jsou dále 

zprostředkovány pro recyklaci. 

Palivové brikety mají v dnešní době široké využití díky svým kladným 

vlastnostem, díky kterým nahradí fosilní paliva, jejichž ložiska již „dlouho“ 

nevydrží. Jelikož v dnešní době dřevní hmota a vůbec všechna biomasa 

představuje obnovitelný zdroj, je palivovou alternativou. Největší problém je však 

prostředkování koncovému zákazníkovi. 

3.1 Briketování z hlediska paliv 

V dnešní době 80% paliv tvoří fosilní paliva, jedná se o uhlí (černé i 

hnědé), ropu a zemní plyn. Některým z těchto palivům hrozí vyčerpání už během 

40-50let, některé vydrží jen o pár let déle. Biomasa (organická hmota získána 

z rostlin) a biopaliva (brikety, pelety, bionafta a samotná biomasa), se kterými se 

počítá hlavně do budoucna z důvodu rychle obnovitelného zdroje (plodina vyroste 

během jedné sezóny, sklidí se a zpracuje, na další sezónu můžeme pěstovat další 

plodinu, vše ale musí odpovídat agrikultuře krajiny), v dnešní době tvoří v průměru 

14% energetických zdrojů. Státy, které potřebují nejvíce těchto paliv, také nabízejí 

největší podporu pro tato odvětví výzkumu ekologického paliva. Nejvíc se 

„zeleného“ paliva využije v Africe, Spojených Státech Amerických a Číně, kde je 

toto hnáno především vysokou industrializací těchto zemí a potřebou nahradit 

v budoucnu paliva pro motoristický a energetický průmysl. Afrika je v tomto přece 

jen na prvním místě, nízký stupeň rozvinutosti a zaměření na zemědělskou výrobu 

nabízí v tomto směru příležitost, jak se prosadit. Dále veliký potenciál mají 

Jihoamerické státy, především Brazílie, kde již běží projekty pro bionaftu z řepky a 

v Argentině při produkci paliv ze sójových produktů a hořčice. 
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Podíl biomasy na produkci energie ve světě je následovně seřazen: 

 [Tab. 4] Srovnání podílu produkce ekologického paliva v jednotlivých [2] 

Oblast Podíl energie z biomasy k celkové produkci: (%) 

Afrika 60,00 

Jižní Asie 56,30 

Východní Asie 25,10 

Čína 23,50 

Latinská Amerika 18,20 

Evropa 3,50 

Severní Amerika 2,70 

Blízký východ 0,30 

Celkově je především důležité splňovat předpoklady půdní, kdy obsahují 

důležité živiny. Jedná se především o dusík, draslík, sodík, vápník, stopově křemík 

a taky podíl nežádoucích složek, které by mohly ovlivnit vývoj rostlin. Složení 

půdního podloží s ohledem na pH půd, obsah pískovitých, jílovitých a rašelinových 

podílů se poté projeví na produkci popela a na obsahu prvků v popelu. Podnební 

pro pěstování těchto plodin (sláma, travinaté byliny, kukuřice, rychle rostoucí 

topoly a lehké dřeviny, mořské řasy, konopí, tabák apod.) je jedním z důležitých 

kritérií. Dále lze také využít lidský a zvířecí odpad (například bionafty ze zbytků 

z průmyslu zpracovávajícího maso). Pro nás je důležitá především biomasa 

rostlinná. Biomasa je jeden z nejjednodušších zdrojů energie, jedná se prakticky o 

přeměněnou sluneční energii. Energie uložená v tělech rostlin, která se dá upravit 

na paliva plynná tekutá a pevná. Ukládání energie probíhá prostřednictvím 

skladováním organických sloučenin, prostřednictvím fotosyntézy, kdy se mění oxid 

uhličitý na cukry. Je mnoho způsobů jak ji využít, mezi nejčastější patří spalování, 

zplynování a pyrolýza, dále produkce biopaliv a organické využití biomasy. [2] 

Pro naše účely nás bude zajímat spalování. Spalování můžeme dělit na 

přímé a nepřímé. Přímé spalování je proces, kdy se biomasa zpracovává na 

energii bez jakékoliv chemické nebo fyzikální úpravy. Tohoto postupu je využíváno 
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nejčastěji v tepelných elektrárnách při výrobě elektrické energie a tepla, kdy se 

k spalovanému uhlí přidávají různé podíly biomasy (často využíváno především 

pro komunální odpad). Dalším způsobem spalování je nepřímé spalování, kdy se 

biomasa převádí pomocí technologických procesů do formy aglomerovaného 

materiálu (nejčastěji procesy briketování a peletizace) a takto upravená biomasa 

je dále spalována v pecích, ať už elektrárenských provozech, nebo jednotlivé 

spalování v domácnostech.  

Další výhodou paliva z biomasy je nízký podíl popela a škodlivin. Téměř 

všechen uhlík vyprodukovaný při spalování (musí však docházet k dokonalému 

spalování) je ihned přeměněn na oxid uhličitý (C + O2 →CO2), který je přirozeným 

plynem atmosféry a podléhá fotosyntéze (Calvinově cyklu), kdy z oxidu uhličitého 

a vody, prostřednictvím zeleného barviva rostlin (chlorofylu) a světelné energie 

vzniká cukr glukóza (monosacharid), kyslík a voda. 

Biomasa má výbornou charakteristiku ke zpracování, pokud zachováme 

přesné postupy zpracování. Tyto vlastnosti poté lze skvěle využít energeticky. 

Nejdůležitější složkou procesu je vstupní surovina. Právě základ suroviny je tvořen 

celulózou (složka s uchovanou energií), hemicelulózou (složka energie) a ligninem 

(důležité organické pojivo pro pojení materiálů), tyto složky se dohromady označují 

jako lignocelulóza. Poměr těchto složek je rozhodující a to nás vede k výběru 

zpracujícího procesu, volbě přístrojů, metod (je téměř jisté, že brikety ze zbytků 

kokosových ořechů budou vyžadovat jiné postupy, než briketovaný rýžový odpad), 

aby byly jak efektivní tak i ekonomicky výhodné. Je nutno zachovat teplotní 

gradienty. Podle analýz je právě nejdůležitějším aspektem a to především 

z důvodu produkce popela. Různé druhy popelů (popely s příměsí P, Si, Ca a K) 

se mohou dále použít v podle druhu průmyslu. 

Co se týče srovnání biomasy s ostatními palivy, je složitější, biomasa, má 

totiž strukturovanější kompozici co se týče složek organických, anorganických a 

podílu energie. Při srovnání s uhlím biomasa obsahuje řádově míň uhlíku, kyslíku 

a má větší podíl vody a těkavých látek, dále více křemíku a draslíku, méně hliníku 

a příměsi titanu, vápníku a železa.  Má nižší výhřevnost, téměř na stejné úrovni 

jako nekvalitní uhlí. Co se týče vlhkosti, popelnatosti a těkavých látek se od uhlí 
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zas příliš neliší. V porovnání se pevnosti je palivo z biomasy mnohem soudržnější, 

lépe odolává okolním vlivům a déle vydrží kompaktní. [20; 21; 22] 

3.1.1 Zpracování uhelných briket 

Uhelné brikety se vyrábějí z odpadního mouru (jinak řečeno bídy) a 

uhelného prachu, které je třeba předem upravit na složku zpracovatelnosti 

(například flotací). Tyto brikety se velice blíží složením i charakteristikou 

k původnímu uhlí. Dále se dá tento proces využít při zpevňování předem upravené 

uhelné složky. Výhodou těchto briket je téměř mizivé množství škodlivých částic. 

Neobsahují žádná lepidla ani transformované škodliviny a vykazují nízkou 

produkci kouře a zápachu. Dají se použít jako palivo pro kamna, pece a krby. 

Výhodou je vysoká výhřevnost a dlouhá doba hoření. Brikety 

z černouhelného prachu vydrží v porovnání s antracitovým uhlím až 3x déle. Mají 

výbornou stálost teploty při spalování, nevyskytují se poklesy. Jsou nenáročné na 

skladovací prostory. 

Výroba uhelných briket: 

Ve většině případů je pro výrobu těchto briket použita směs. Do briket se 

přidává biomasa pro zlepšení vlastností produktů (cca 15-20 % podílu, nejčastěji 

se používá dřevný prach). Jsou dva způsoby výroby směsi pro uhelné brikety. Oba 

způsoby jsou založeny na překarbonizování. První způsob je založen na použití 

předkarbonizovaných složek a druhý je v karbonizování celé směsi. V prvním 

případě se biomasa zplynuje a přemění karbonizací, poté se tato směs mele 

s uhlím. V druhém případě se směs pomele s uhlím a poté se celá směs 

karbonizuje pohromadě. Tato směs uhlo-biomasy se dále používá k následnému 

zpracování. Během procesu zplynování a karbonizace se ze směsi uvolňují plyny, 

které jsou odvedeny, chlazeny a čištěny. Tyto plyny lze použít ke spalování a 

výrobě tepelné energie, pomocí pyrolýzního spalování. Dále do směsi přidán 

vápenec pro redukci škodlivin. Nesmíme přidat nadbytečné množství, přebytek 

vápence zhoršuje vlastnosti jednotlivého produktu. Kromě vápence se přidává 

také pojivo, nejčastěji melasa, nebo sušený humus, toto pojivo musí být dodáno, 

jelikož vlhkost připravovaného materiálu je velmi nízká a brikety by poté podléhaly 



Karel Kvašný : Briketování 

Rok 2012 Strana 19 

 

rozpadu a rozkladu. Připravená směs musí mít podít karbonizovaných složek mezi 

30-50 % jinak se dále znova upravuje karbonizačním procesem. Celá směs se 

briketuje za zvýšené teploty (kvůli aktivaci pojiva) a tlaku cca 150 MPa. Brikety 

musí být dostatečně pevné, aby odolaly nakládání, transportu a úschovným 

podmínkám (výrobek nesmí podléhat zkáze, jelikož ne vždy jde na odbyt, 

poptávka a prodej se sezónně liší). 

V praxi se prokázalo, že brikety, které byly připraveny metodou směsi 

karbonizované s uhlím, mají prokazatelně větší stupeň odolnosti, lepší výhřevnost, 

nižší obsah těkavých látek, vyšší stupeň karbonizace a tím pádem nižší podíl 

popela. Dále byl prokázán nejoptimálnější stupeň karbonizace a to je 30-35 % kdy 

brikety sice mají nejvyšší obsah síry, ale také nejlepší spalovací vlastnosti, 

vlastnosti soudržnosti a odolnosti proti otěru. Brikety s melasou jako pojivem mají 

lepší soudržné vlastnosti. Všechny vlastnosti závisí především na druhu biomasy, 

která je přidávaná a na druhu pojiva a délce jednotlivých vláken (ne všechny 

buněčné struktury se dají použít). Toto vystihuje složitost komplexnosti 

briketování.[8,23] 

3.1.2 Briketování biomasy 

Biomasa představuje přírodní materiál, jedná se o všechny složky rostlin. 

Předmětem našeho zájmu je biomasa, kterou nelze dále průmyslově zpracovat 

(odpady z rostlin, traviny, byliny, zbytky z kukuřice a ostatních zemědělských 

plodin). 

V dnešní době biomasa představuje poměrně významný obnovitelný 

zdroje energie, jedná se o rychle obnovitelnou složku. Jak bylo výše řečeno, tak 

zdroje dnešních paliv jsou omezené a je jen otázkou času, kdy dojdou. Doba nás 

tlačí k šetření a podíl energie z biomasy roste. Biomasu můžeme spalovat 

samotnou nebo ve směsích. Spalování biomasy je v celku nenáročný proces, 

pokud se dodrží správné postupy. Biomasa může podléhat rychlé zkáze – na 

polích zmokne, nasává vlhkost ve skladovacích prostorech, může plesnivět, je 

náchylná na houby a plísně  (takto infikovaný materiál je obtížně zpracovat, nebo 

není vůbec zpracovatelný). Od spalování tuhých paliv se liší vyšším stupněm 

okysličení, což vede ke zvýšenému podílů zplyňujících látek. Můžeme ji spalovat 
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mnoha způsoby, buďto na pevném roštu, v eko kotlech pro spalování pelet a 

briket, nebo ve fluidních pecích (optimální řešení pro materiály nízké kvality 

s vysokým obsahem popela, snížená produkce SOx a NOx). Kapacita těchto pecí 

je 0,5-100 t/h. Při tomto spalování je teplota spalování je 800-900°C, díky čemu 

plyny shoří a jsou energeticky využity, což je ideální pro průmyslové závody a 

větší firmy. Pro domácnosti je tato možnost nepřijatelná. Rozdíl při spalování 

oproti fosilním palivům je v ohřevu, kdy je u briket ohřev okolí uskutečněn 

prostřednictvím vyhořelých spalin, kdežto např. u žhnoucího koksu teplo sálá do 

prostoru. Výhřevnost je proto menší a pohybuje se od 12-16 MJ/kg. 

Avšak není důležitá jenom podstata, ale také forma spalovaného materiálu 

a to nás vede k procesu briketování. Jelikož sušená biomasa hoří příliš rychle, 

výhřevnost je nízká (8-12 MJ/kg), má nepříznivé skladovací vlastnosti. Proto se 

materiál zpracovává na peletky nebo brikety. Tyto výrobky jsou lehce dostupné 

k prodeji, jejich cena nepřesahuje příliš cenu ostatních paliv (ano jsou poněkud 

dražší, to jen z důvodu poptávky na trzích v okolních státech). Spalování je 

jednoduché, navíc je možno na tyto produkty čerpat dotace (v některých 

případech součet všech dotací je schopen pokrýt 50% nákladů). [24] 

3.1.3 Briketování laskavce 

 Velmi zajímavý je výzkum z ruské strany, kde mají snahu briketovat, 

téměř každý zdroj např. laskavce. Jedním ze zástupců je laskavec bílý, kterého se 

chytli vědci z Turecka. Tato plodina roste na slaných půdách, má nízký obsah 

vody a díky svým vlastnostem se dá lisovat hydraulických lisem při tlaku 31,4 MPa 

a teplotě pouhých 85-105 °C. Dále se dá skvěle využít pilin a slupek z lískových 

ořechů, které materiálu dodávají hrubost, bez jakýchkoliv vedlejších vlastností na 

materiál a pevnost.[26] 

3.1.4 Briketování pilin a dřevní štěpky 

Dřevěné brikety jsou vyrobeny z odpadních materiálů z provozů pil, 

lesního těžebního provozu a truhlářských dílen. Mezi tyto materiály patří piliny, 

odštěpky a různě velké kusy dřevných kousků. Pro briketování těchto materiálů 

používáme briketovací lisy. Pro briketování těchto materiálů není potřeba 
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briketovacího pojiva, z důvodu obsahu pryskyřic a silic, které nám jsou zahřátí 

schopny produkt stmelit. Díky tomuto stmelení kompaktnosti dostaneme delší a 

lepší výhřevnosti. Pro další rozpis a popis briket a samotného briketovacího 

provozu, jsem se rozhodl spolupracovat se společností Mark Metal s.r.o., která mi 

poskytla další informace a zpřístupnila mi tak nahlédnutí „pod pokličku“ celému 

tajemství procesu, který provází vznik briket od piliny až po hotovou briketu. 

Vlastnosti dřevěných briket 

Dřevěné brikety jsou zařazeny jako ekologické palivo dle provádějícího 

předpisu vyhlášky č. 357/2002 sb., ve které jsou sdělena kritéria paliv pro ČR. 

Velikost briket je dána podle výrobce, z pravidla nepřesahuje průměr briket 80mm 

a délka 200mm(maximální velikost). Obsah popela se pohybuje od 0,51-

11%(extrémní případy rašelinových briket – dřevné odumřelé zbytky). Vlhkost 

briket se pohybuje mezi 8-15 % (15 % vlhkosti je maximum pro briketovaný 

materiál, briketa je poté nestabilní a má tendenci podléhat rozpadu - drolení). 

Průměrná hustota briket se pohybuje okolo 1300 tuny/m3. Pro energetiku je také 

důležitá cena paliva, která se pohybuje v průměru okolo 4,50 Kč/kg. [5.] 

Rozbor briketovací linky pro výrobu dřevěných briket 

Při zpracování práce jsem spolupracoval s panem Ing. Bezdomníkovem, 

který vlastní firmu Mark Metal s.r.o. Tato společnost sídlí ve Velkých Karlovicích 

na adrese Velké Karlovice 578, 756 06 Velké Karlovice, je řízena panem Ing. 

Janíkem, který mi poskytl studie, popisy a schéma provozu briketovací linky pro 

výrobu dřevěných briket z dřevěných pilin. Dovolil mi pořídit fotografie a dále mi 

poskytl studie akreditovaných laboratoří pro vyhodnocení obsahu škodlivých látek 

obsažených v jejích produktech a celkového složení daného produktu. Dále mě 

provedl celým provozem, zaškolil a předal mi informace, které jsou dále použity 

v práci. 

Vstupní surovina: 

Vstupní surovinou jsou pouze piliny a to z provozu pil a dřevařských 

společností. Piliny jsou dnes ceněným materiálem na trzích všech států. Tato 

surovina je pro výrobce briket dosti problematická, jelikož nejenom briketovací 
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společnosti, ale i spalovny, peletárny, producenti dřevotřísky, cihelny (výroba cihel 

s příměsi pilin pro pórovitost) mají o piliny dosti značný zájem a nekompromisně 

soupeří v nákupu. Dále také není lehké zajistit finanční obrat na tuzemském trhu, 

na českém trhu není poptávka, lidé nemají patřičné informace o briketách, nemají 

zájem o topení tímto „novým“ palivem, navíc si většina lidí dokáže obstarat 

levnější topivo, kterým je dřevo, tudíž poptávka po briketách je minimální a pro 

český trh je nerentabilní vyrábět brikety. Brikety převážně skupují společnosti 

rakouské, německé, švédské a z ostatních evropských zemí, které hledí na 

dřevozpracující politiku jako na jeden ze zásadních oborů na trhu. 

Briketovací společnost nemá s prodejem briket problémy, avšak cena je 

nízká a po zajištění všech nákladů (vstupní surovina, náklady na stroje a zařízení, 

zaplacení lidského faktoru, který je nezbytný v tomto provozu, údržba provozu, 

poplatky, daně, atestace, školení zaměstnanců, atd.) není výdělek v takové úrovni, 

jako v jiných odvětvích. 

Cena pilin se pohybuje okolo 200 korun za tunu. Ostatní společnosti, 

mohou vykupovat za cenu vyšší díky dotacím a fondům. Toto vede 

k znevýhodnění briketovacích společností u nás. 

Sezónní výkyvy produkce pilin se briketovacích společností netýkají, 

materiálu je dostatek po celý rok, jelikož briketovací piliny se musí uskladnit 

předem a upravit.  

Dalším postupem procesu je úprava suroviny, která je nedílnou součástí 

daného procesu. Je velmi důležité, aby piliny byly uskladněny dostatečně dlouhou 

dobu předem, aby byly lehce „mineralizovány“ (proces kdy jsou piliny uskladněny 

nejméně 4 měsíce předem, aby lehce podlehly okolním podmínkám a nahnily, 

uvolní se silice a naruší se buněčná struktura). Dále je důležité, aby se promísila 

vsázka do briketovacího lisu (tzn., že vlhkost musí být v celé kopě co nejlépe 

rovnoměrná). 
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Vlastnosti surových pilin 

 pilina katrová 

 pilina hoblovací 

 SK plátek pilina 

Každá pilina má vlastní charakteristiku (záleží na druhu dřeva, velikosti, 

stáří, tvaru), proto všechny skládáme na hromadu a mísíme. Ve směsi musí 

převládat piliny z jehličnatých dřevin, z důvodu obsahu pryskyřice (přírodní pojivo - 

pektin), která je nezbytná pro stmelení. Piliny ve směsi mají na počátku vlhkost od 

6-70 % (od suchých pilin z pily až po syrové piliny z lesa). Piliny jsou v dalším 

procesu přesívány, drceny, sušeny a jinak upravovány (dále k samotnému 

provozu). 

Zpracování od piliny po briketu 

Piliny se nejdříve nashromáždí venku na haldě, na které se nechají po 

dobu několika měsíců (4-7 měsíců). Tyto piliny jsou venku volně skladovány, 

podléhají větru, dešti a všem různým klimatickým podmínkám aby se 

mineralizovaly a dosáhlo se tak uvolnění pryskyřice a byly lépe zpracovatelné. 

 

Obrázek č. 1 kopa skladovaných pilin [foto autor] 

Provoz firmy Mark Metal s.r.o není nikterak veliký, z toho důvodu bylo 

upuštěno od skladovacích jam, které jsou u těchto provozů běžné. Tyto jámy se 

nevyplatí, vzhledem k finanční investici, která by se musela vynaložit a vzhledem 
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k místu, které by bylo potřebné. Poté jsou piliny podávány nakladačem na vibrační 

stoly. Nakladač vyžaduje obsluhu, bez lidského faktoru se provoz neobejde.  

 

Obrázek č.2 pohled na zásobní halu a vibrační stoly [foto autor] 

Na vibračních stolech (prosévacích a se sekačkou) jsou piliny pečlivě 

roztříděny (obrázek č.3). 

 
Obrázek č.3 vibrační stůl se štěrbinovým sítem [foto autor]  

První vibrační stůl je opatřen štěrbinovým sítem z litiny. Posdítná frakce je 

odváděna šnekovým podavačem do zásobní haly, kde jsou piliny skladovány pro 

další využití. Piliny frakce větší než 8 mm jsou dopraveny na druhý vibrační stůl. 



Karel Kvašný : Briketování 

Rok 2012 Strana 25 

 

 

Obrázek č.4 vibrační stůl s přepadovým žlabem [foto autor] 

Druhý vibrační stůl je opatřen žlabem pro sběr spadaného dřevného 

materiálu a tím je potom odváděn na zemědělskou drtičku štěpky. 

 

Obrázek č. 5 drtička nevyhovujícího materiálu [foto autor] 
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Piliny jsou podrceny na frakci <8mm a šnekovým podavačem vedeny do 

zásobní haly, kde jsou v čisté podobě uloženy a připraveny k sušení(obrázek č.6, 

7). 

 

Obrázek č.6 šnekové dopravníky [foto autor] 

 

Obrázek č. 7 pohled na zásobní halu z profilu [foto autor] 

Piliny jsou skladovány v zásobní hale pouze po dobu nezbytně nutnou, 

protože jsou podávány dalším šnekovým mechanismem do zemědělské sušičky 

BS-06. V sušičce se piliny suší cca půl hodiny při teplotě 400 – 600 °C, přičemž 

také vzniká popel, který se musí odstranit (obrázek č.8). 
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Obrázek č.8 sušička BS06 [foto autor] 

V sušičce jsou piliny sušeny na vlhkost nižší než 12 %. Takto upravené a 

vysušené piliny odcházejí do cyklónu, kde je z nich odstraněna příměs popela. 

Část těchto pilin je použita na vytápění objektu a větší podíl jde na samotné 

zpracování briket. Piliny jsou přivedeny šnekovým podavačem na mechanický 

razidlový lis, kde jsou lisovány pod tlakem cca 250 atmosfér (25 MPa) a teplotě 

80  °C. Briketují se profilové brikety plné a brikety s dírou.  

Brikety jsou dále vedeny na řezačku (viz. video 1 – doloženo na CD) , kde 

jsou řezány na brikety o celkové hmotnosti 2 kilogramy. Dále jsou na balícím lisu 

vakuově baleny po 5 kusech.  

Brikety s dírou jsou uváděny na trh z důvodu ryze obchodních, neboť 

briketa s dírou má sice rychlejší stupeň hoření a je lepší co se týče výhřevnosti, 

ale hoří rychleji, což je pro zahraniční prodejce směrodatné, poněvadž množství 

odběru briket je vyšší a tím pádem i obrat. Peníze jsou pořád jeden 

z nejdůležitějších faktorů každého průmyslu. [6] 

Vzhledem k druhům briket jsem si připravil porovnání palivových briket a 

to jmenovitě briket hnědouhelných a dřevěné brikety. 

Srovnání bylo provedeno s palivem připraveným týmem prof. Ing. Petera 

FEČKA, CSc., RNDr. Ing. Josefa VALEŠE, doc. Dr. Ing Barbary TORA, Ph.D. 

Jaroslava KUSÉHO, Ph.D., Ing. Ivy JANÁKOVÉ, Ph.D. a dalším druhem paliva 
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připraveným prostřednictvím prof. Ing. Petera FEČKA, CSc., RNDr. Ing. Josefa 

VALEŠE, doc. Ing. Vladimíra ČÁBLÍKA Ph.D., Jaroslava KUSÉHO Ph.D.  

Jednalo se o palivo připravené pro výrobu briket z hnědého uhlí s vyšším 

podílem síry, které bylo následně desulfurizováno za použití bakterií 

Acidithiobacillus ferrooxidans. Toto srovnání bylo provedeno pro lepší představu 

parametrů dřevěných briket a pro poukázaní na jejich ekologickou šetrnost 

k životnímu prostředí. 

 [Tab. 5] Tabulka srovnání briket podle předepsané normy, (dřevěné brikety Mark Metal 

briket, hnědouhelné brikety z Mostecké uhelné společnosti, experimentální hnědouhelné brikety 

Důl Jiří) [7.; 8.; 9.; 10.] 

Prvek Jednotka 

Limitní hodnoty pro 

dřevěnou briketu 

(dané legislativou) 

Dřevěná 

briketa 

MARK 

METAL 

Hnědouhelná 

briketa 

Mostecká 

uhelná 

společnost 

Hnědouhelná 

briketa 

Důl Jiří 

As mg/kg max. 0.8 0,27 7,4 250 

Pb mg/kg max. 10 0,41 13,9 1,53 

Cd mg/kg max. 0,5 0,11 <0,1 <0,1 

Cr (celkový 

podíl) 
mg/kg max. 8,0 0,14 71 13,1 

Cu mg/kg max. 5,0 0,49 20,5 19,3 

Ni mg/kg - - 16,5 1,72 

Hg mg/kg max. 0,05 0,0087 0,253 1,01 

Zn mg/kg max. 100 7,55 12,8 7,6 

Cl mg/kg max. 300 84 224 0,0136 

Výhřevnost MJ/kg 17,5-19,5 20,35 23,14 18,44 

Spalné teplo MJ/kg  19,02 24,23 17,91 

Podíl popela % 1,5 0,38 15,85 30,76 

Z tabulky je zřejmé, že uhelná briketa z Dolu Jiří, která byla vyrobena 

experimentálně, nevyhovuje a několikanásobně překračuje mnoho limitních 

hodnot. Také hnědouhelné brikety z Mostecké uhelné společnosti překračují 

většinu limitních hodnot ukazatelů. Výhřevnosti všech 3 druhů porovnávaných 

briket jsou však velmi podobné. Lze tedy říct, že dřevěné brikety jsou při 
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zachování výhřevnosti podstatně šetrnější k životnímu prostředí a obsahují také 

podstatně méně popela, než brikety hnědouhelné. 

3.1.5 Briketování papíru a kartonu 

Podobně jako brikety z pilin můžeme briketovat i papír a karton. Daná 

složka papíru a kartonu představuje vstupní surovinu pro výrobu paliva. Papírovo-

kartónové brikety jsou po stránce spalování velice podobné briketám dřevěným. 

Optimální vlhkost materiálu pro tyto brikety je 22%, což je výhoda oproti dřevěným 

briketám, poněvadž v mnoha případech není potřeba tento materiál dosušovat. 

Optimální tlak pro briketování je 22,4 MPa (o něco vyšší tlak oproti briketování 

pilin). 

Důležitý je výběr papíru a to z hledisek recyklačních a energetických. Pro 

energetické využití není dobrý papír barvený, voskovaný nebo něčím napuštěný, 

jelikož brikety by nikdy neprošly emisní a imisní kontrolou z hlediska uvolňování 

škodlivých látek do ovzduší (jedná se především o polyaromatické uhlovodíky a 

těžké kovy). Papír se také lisuje a briketuje k pozdějšímu využití pro potřeby 

recyklace papíru. Často je použit především s jinými složkami pro briketování, 

vzhledem k jeho výborné vlastnosti pojit materiály.  Papír je vyroben ze dřeva a 

obsahuje pryskyřice a aditivní látky, které vznikají v procesu samotné výroby 

papíru. Nejlepší pojící vlastnosti má papír balící (Kraft papper), který je díky  

dlouhým vláknům těžko zpracovatelný recyklačním průmyslem, ale na druhou 

stranu je výborně opracovatelný briketovacím lisem. Navíc je balící papír potažen 

malou vrstvou polyetylenu (tento polyetylen nevadí, jelikož jeho množství je 

zanedbatelné), což zvyšuje jeho výhřevnost a dodává mu jedinečné pojící 

vlastnosti. Drť balicího papíru se také často používá jako pojivo do uhelných 

briket, kterým dodává dokonalou pevnost a brikety se tímto zlepšují co do tvrdosti 

tak i odolnosti podléhat okolním vlivům (vlhkost, vysušování). 

V současnosti mají větší firmy produkující papírový odpad většinou vlastní 

briketovací linku, kterou odpadní papír zpracovávají a využívají k vytápění 

společnosti. 
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Výhřevnost briket z papíru je cca 12-15 MJ na kg, což je řádově o 1/5 míň 

než u briket z pilin nebo hnědého uhlí. Papírové brikety jsou však také o jednu 

třetinu levnější. [11., 17.] 

[Tabulka 6.] Výhřevnost jednotlivých paliv a zhodnocení brikety [4.] 

Druh položky Výhřevnost cca. Jednotka 

Hnědé uhlí 18 MJ/kg 

Černé uhlí 23,1 MJ/kg 

Koks 27,5 MJ/kg 

Dřevo 14,6 MJ/kg 

Dřevěné brikety 17,5 MJ/kg 

Dřevěné peletky 18,5 MJ/kg 

Štěpka 12,5 MJ/kg 

Rostlinné peletky 16 MJ/kg 

Obilí 18 MJ/kg 

Zemní plyn 37,82 MJ/m
3
 

3.2 Briketování z hlediska materiálového využití 

Jedná se o briketování buďto použitého materiálu pro pozdější restoraci 

nebo briketování malých částic, které nelze za těchto podmínek použít pro 

materiálové využití. 

Takto můžeme briketovat některé druhy plastů a prachy z průmyslu, které 

obsahují látky bohaté na vstupní surovinu.  

3.2.1 Briketování polystyrenu 

Polystyren je zcela klíčová surovina, co se týče balícího průmyslu, kde je 

využíván k balení elektroniky, skleněných výrobků a ostatních křehkých výrobků. 

Tento měkký a lehký materiál je výborný jako výplň a skvěle izoluje a chrání 

výrobky před vnějšími vlivy. Na druhou stranu je u polystyrenu největším 

problémem jeho objem. Polystyren je foukaný polymer, který je upraven procesem 

polymerace tak, aby bylo dosaženo co největšího objemu (molekuly jsou 

proporčně od sebe velmi vzdáleny). 
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Briketování polystyrenu je složitější proces. Existují dva způsoby. Při 

prvním způsobu je polystyren třeba nejprve podrtit a následně briketovat za 

nízkých teplot. U polystyrenu dosahujeme 98% úbytku objemu. Hustota takto 

vyrobených briket je až 700 kg/m3. Polystyrenové brikety se dají využít k výrobě 

polystyrenových panelů nebo také jako tvárnice pro stavby domů. Tyto tvárnice 

mají vysoký faktor tepelné izolace, ale nízkou propustnost. Používají se především 

jako polystyrenové stropní desky nebo se dají využít ve stavebním průmyslu díky 

dobré zvukové a tepelné izolaci.  

Druhým způsobem briketování polystyrenu je Styromelt systém, kdy je 

proces výroby polystyrenu reversován (polystyrén je provázen procesem 

depolymerace) a posléze je za vysoké teploty uveden do tekuté formy a následně 

ochlazen. Tyto brikety mají skvělé vlastnosti, co se týče tvrdosti a pevnosti. 

Zvažuje se, že z takto připravených briket by se dalo získat uhlovodíkové palivo 

(diesel). Brikety připravené systémem Styromelt mají daleko větší hustotu, než 

v prvním případě, ale na druhou stranu vyžadují zpřísněné nároky na údržbu strojů 

a sledování škodlivých látek (v procesu zahřívání a tavení může vznikat oxystyren, 

který je prudce karcinogenní). [12.; 13.; 14.] 

3.2.2 Briketování vedlejších produktů z hutního průmyslu 

Briketování produktů z hutního průmyslu představuje využití odpadu 

hutního charakteru. Tato metoda šetří suroviny, mnohdy až z několika procent. Asi 

největší využití se najde v provozech železářských a kovoobráběčských, kde tento 

odpad vzniká ve velké míře.  

Jedná se o metodu, kdy nečistoty, prachy (obsahující vysoké množství 

kovů a kovových částic), okuje, kaly, vysokopecní popílek a vysokopecní 

usazeniny jsou upraveny do formy briket a jsou znovu použity v hutním průmyslu. 

Tyto materiály obsahují vysoký podíl uhlíku, zinku, vápníku, olova a 

ostatních prvků ve sloučeninách (především ve formě oxidů), které jsou pro tento 

průmysl velmi nezbytné.  Největší podíl těchto prvků má vysokopecní popílek, jež 

obsahuje výrazné množství železa a koksové složky (až 20 % celkového podílu). 

Stmelování a utilizace za pomocí jiných pojících systémů není šetrná k životnímu 
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prostředí, proto je briketování jedinečná technologie, která je jak šetrná 

k životnímu prostředí, tak i šetří náklady a snižuje celkovou náročnost procesu. 

Brikety se dále dají uzpůsobit do velikosti, tvaru, váhy a kompozice tak, aby 

přesně vyhovovaly technologickému procesu. Toto je například velmi důležité pro 

výrobu feromagnetických slitin.  

Brikety se lisují při pokojové teplotě, vše závisí na vyvíjeném tlaku, čase, 

po který jsou brikety lisovány a velikosti částic, ze kterých jsou brikety vyráběny. 

Velikou účast na procesu má samozřejmě pojivo, v těchto případech používáme 

roztok ligninu (jednoduchý rostlinný monomer, který díky svým jedinečným 

vlastnostem má výjimečné tuhnoucí vlastnosti), škrob, ropný asfalt, dehet, sirnaté 

roztoky, plasty, vosk, sodíkové silice, vápenec, melasa, bentonit a cement. Do 

samotných briket se přidává složka drceného koksu, z důvodu lepšího prohoření 

během samotného procesu pozdějšího spalování. 

Surové brikety jsou ošetřeny kyslíkem o teplotě cca. 180 °C – 300 °C 

k získání lepší pevnosti. Tato teplotní ošetření slouží především k aktivaci pojiva. 

Toto zaručí ideální vlastnosti a nejlepší zpracovatelnost v teplotním rozmezí 800  – 

1000 °C. 

Samotné lisování briket probíhá pod tlakem 490 MPa. Lisujeme 

v poměrech 1:1 (okuje a prach s obsahem aditivních látek) nebo v poměrech 1:2. 

Ve druhém případě mají brikety ve výsledku vyšší podíl dehtu. 

Obsahy škodlivých látek nejsou sledovány, jelikož se jedná o materiál 

z provozu, který vychází ze vstupní suroviny. Tento materiál má z 90 % stejné 

vlastnosti jako původní surovina. [1.; 18.; 19.] 
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4. Závěr  

Závěrem bych rád provedl nejdřív porovnání, v kterém bych zdůraznil 

pozitiva a negativa, dále bych rád provedl konečné posouzení. 

4.1 Komparace a úvaha 

Vzhledem ke zpracování mé práce jsem dospěl k názoru, že briketování je 

o to zajímavější, pokud se o ně člověk zajímá víc a víc. Po hlubokém zabřednutí 

do této problematiky jsem dokonce zvažoval, jestli bych se sám časem nevypravil 

na cestu briketování a nepustil se do tohoto velmi zajímavého byznysu. Hodnotil 

jsem především: 

Pozitiva, které briketování přináší: 

 velmi zajímavá činnost (briketovat se dá takměř cokoliv) 

 zajímavé dotace 

 ekologicky obor práce 

Negativa, která v práci brání: 

 velmi nákladná počáteční investice 

 rychlý postup technologií 

 nutnost investice výzkumu pro originalitu 

 administrativní stránka 

 nízká tuzemská poptávka 

Briketování si bohužel v našich poměrech své velké zastoupení nenašlo. 

Však z mého pohledu se jedná o velmi zajímavou metodu zpracování materiálů. 

Která jistě najde uplatnění v budoucnu. Bohužel v tomto odvětví nejdůležitějším 

faktorem jsou peníze a vysoká konkurence (platí především pro odvětví palivových 

briket). 

Dále jsem dospěl k osobnímu závěru, že při porovnání palivových briket 

jsou na tom dřevěné brikety pořád ekologičtěji lépe, navíc pocházejí 

z obnovitelného zdroje a tím pádem připadají jako lepší palivo. 
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