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ANOTACE 

Obnovitelné zdroje energie jsou podporovány významně více než v minulosti. 

Ekologická politika většiny zemí se snaží podporovat obnovitelné zdroje z důvodu 

menšího negativního vlivu na životní prostředí. Odpady ze zemědělské výroby mohou být 

využívány při výrobě směsných biopaliv. V rámci řešení diplomové práce bylo připraveno 

směsné biopalivo z pokrutin. Z výsledků testování plyne, že toto palivo splňuje kvalitativní 

parametry směsných paliv. 

 

Klíčová slova: biomasa, peletizace, biopalivo, pokrutina, směs, testování 

 

ANNOTATION 

It has been large support for renewable source of energy. Major countries have the 

ecological policy to support this source of energy. Reason of these policies is in less 

negative impact to environment. Agriculture wastes can be used for bio fuels 

manufacturing. Practical part of the diploma thesis deals with preparation and production 

of mixed bio fuels based on rapeseed pomace. Produced bio fuels fulfil quality parameters 

for mixed bio fuels is the reason of testing. 

 

Key words: biomass, pelletisation, biofuel, pomace, mixture, testing 
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1 ÚVOD 

Obnovitelné zdroje energie hrají stále důležitější roli v energetické politice 

vyspělých států. Obnovitelnými zdroji energie lze částečně nahradit fosilní paliva a tím 

snížit emise skleníkových plynů. V poslední době se čím dál více hovoří o energetické 

bezpečnosti. Většina vyspělých zemí je závislá na dovozu primárních energetických zdrojů 

a to velice často z ekonomicky či politicky nestabilních zemí. Tato skutečnost vytváří 

rizika spojená s energetickou bezpečností. Obnovitelné zdroje tedy představují alespoň 

částečné řešení tohoto problému, jelikož se jedná především o místně dostupné zdroje. [1] 

Jako biopaliva označujeme paliva, která jsou z větší části nebo zcela vyrobena 

z obnovitelných zdrojů. Liší se tím od fosilních paliv, jejichž zdrojem je ropa a zemní plyn 

– tedy ty suroviny, jež se tvořily po miliony let a jejichž zásoby postupně docházejí. 

Obnovitelnými zdroji energie (OZE) obecně potom máme na mysli energii větru 

a slunečního záření, geotermální energii, energii vody, půdy, vzduchu, biomasy, 

skládkového plynu, kalového plynu a bioplynu. [2] 

Česká republika se zavázala, že do roku 2020 by se podíl povinného přimíchávání 

měl zvýšit minimálně na 10%. Z celkového množství vyrobené energie by pak 13% mělo 

pocházet z obnovitelných zdrojů. Tolik naše závazky vůči Evropské unii podle směrnice 

2009/28/ES. V květnu 2011 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o ovzduší, 

jehož součástí je i certifikace biopaliv. Od 1. ledna 2012 se tak všichni od pěstitelů přes 

výrobce po distributory budou muset prokázat certifikátem, že při výrobě a dopravě 

biosložky byla splněna kritéria udržitelnosti. To znamená, že při použití prodávaného 

paliva vzniklo o 35% méně emisí oxidu uhličitého než spalováním nafty a benzinu. 

A to včetně toho, že se započítají emise uvolněné do ovzduší při jeho výrobě a distribuci. 

V roce 2017 to bude již 50%, o rok později dokonce 60%. Z této úpravy budou profitovat 

hlavně čeští zemědělci, protože jako dodavatelé lokálních surovin budou mít v rámci 

hodnocení výhodu před dovozci ze vzdálenějších zemí. [3] 

Na grafu č. 1 je znázorněna energetická koncepce pro následující roky, jak byla 

představena v lednu 2013. Hlavním cílem pro následující roky je snižovat závislost 

na fosilních palivech, podporovat výrobu energie z jádra a rovněž zvyšovat podporu 

obnovitelných zdrojů energie. Předpokládá se vzestupný trend využívání OZE 
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i přes ukončení podpory pomocích přímých dotací a minima cílených dotací. Největším 

potenciálem do budoucna zůstává biomasa, a to zejména cíleně pěstovaná. [4] 

 

Graf č. 1: Vývoj a struktura obnovitelných zdrojů – koncepce MPO do roku 2040 [4] 
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je popsat obnovitelné zdroje energie, konkrétně biomasu, 

její druhy a využití v praxi. Praktická část práce je zaměřena na výrobu směsného 

biopaliva s využití pokrutin řepky olejky a následné testování tohoto biopaliva 

v laboratorních podmínkách.   
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3 BIOMASA V ENERGETICE 

Zdrojem biomasy jsou v současnosti především zbytkové nebo odpadní hmoty, 

např. sláma obilnin, dřevní štěpka či zbytky z dřevozpracujícího průmyslu. S předpokládaným 

vývojem ve využívání biomasy potenciál zbytkové a odpadní biomasy není zcela dostačující. 

Proto je nutné, aby byl v budoucnu zajištěn dostatek biomasy prostřednictvím cíleně 

pěstovaných energetických plodin. V současné době se začíná rozšiřovat pěstování rostlin 

za účelem produkce biomasy na energetické využití, pro výrobu pevných, kapalných 

či plynných biopaliv. Již bylo vytipováno a odzkoušeno okolo 150 rostlinných druhů jako 

potenciálních zdrojů pro energetické využití. Pokud pomineme využití jednoletých 

zemědělských plodin (obilí, řepka, kukuřice), je pouze několik druhů z testovaných bylin 

a dřevin pěstováno na  plantážích. Jednoleté rostliny mají určitou přednost a to, že jsou určeny 

pro rychlou produkci a jejich setí a sklizeň se provádí pomocí běžné zemědělské techniky 

(což je možné také u většiny vytrvalých rostlin). Obecně se plodiny sledují z několika 

hledisek. Jedním z nejdůležitějších hledisek je poměr vložené a získané energie, který pro 

víceleté rostliny vychází výrazně lépe než pro rostliny jednoleté. [1] 

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

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

znění, na tři hlavní druhy: [5] 

 zemědělskou biomasu – fytomasu pěstovanou na zemědělské půdě 

 lesní biomasu – dendromasu a 

 zbytkovou biomasu - vedlejší produkty zemědělského a zpracovatelského 

průmyslu [5] 

Energetickou biomasu lze zatřídit do několika kategorií, které se však mohou částečně 

překrývat. Používané pojmy (výčet není kompletní): [7] 

 fytomasa - hmota rostlin obecně 

 dendromasa - stromy speciálně 

 cíleně pěstovaná (energetická) biomasa - zejména byliny a rychle rostoucí dřeviny 

(RRD) 
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 biopaliva 

o pevná 

o kapalná 

o plynná 

 odpadní biomasa 

o z rostlinné výroby - sláma, plevy, zbytky z čištění zrnin apod. 

o z živočišné výroby - hnůj, kejda, močůvka 

o z těžby a zpracování dřeva - nehroubí, piliny, hobliny, odřezky apod. 

 biologicky rozložitelný odpad (BRO) 

o komunální (BRKO) - zbytky potravin, papírové obaly, 

o průmyslový (BRPO) - odpady z výroby papíru, cukru, mouky, odpady 

z jatek apod. 

o splašky z kanalizace [7] 

3.1 Zemědělská biomasa 

Zemědělská biomasa je bezesporu nejkomplexnější složkou potenciálu biomasy ČR.  

Využití fytomasy pěstované na zemědělské půdě splňuje podmínky vyplývající 

z restrukturalizace našeho zemědělství, a to substituci potravinářských komodit alternativními 

technickými nebo energetickými plodinami. Další efekty produkce alternativních plodin 

spočívají v zajištění energetické soběstačnosti venkovského prostoru, zvýšení atraktivnosti 

obcí a regionální spotřebě vyprodukovaných finančních zdrojů. Je ale nutno vyřešit relativně 

náročnou logistiku s návazností na tradiční zemědělskou výrobu a velké množství 

a rozmanitost zpracovatelských technologií. [6] 

Pro energetickou konverzi lze jednak využít část vedlejších zemědělských produktů 

(sláma olejnin, obilovin), kterých je díky snižování stavu skotu dostatek, či nespotřebovanou 

část sena vzniklou při údržbě luk a pastvin. Možná je také produkce cíleně pěstovaných 

energeticky využitelných plodin, kterými mohou být ozimé a jarní plodiny pěstované 

k nepotravinářským účelům (obiloviny, kukuřice, olejniny a přadné rostliny) a také RRD 

pěstované na zemědělské půdě (vrba, topol, akát). Z hlediska ekonomické efektivnosti jsou 
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také vhodné cíleně pěstované energetické plodiny jednoleté (hořčice, světlice, laskavec, 

konopí seté) nebo víceleté (topinambur, křídlatka, šťovík) a energetické trávy (ozdobnice, 

rákos, chrastice, psineček). Zemědělskou biomasu (dle vyhlášky č. 482/2005 Sb. - Skupina 

1 a 2) tvoří: [6] 

 cíleně pěstovaná biomasa 

 biomasa obilovin, olejnin a přadných rostlin 

 trvalé travní porosty 

 rychlerostoucí dřeviny pěstované na zemědělské půdě 

 rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny [6] 

 

Přínosy pěstování fytomasy: 

 údržba krajiny, zadržení vody v krajině 

 šetrný přístup k životnímu prostředí 

 efektivní nakládání se zemědělskými odpady a přebytky 

 snížení nezaměstnanosti 

 využití tradiční zemědělské techniky [6] 

 

Zemědělská biomasa je nejkomplexnější složkou potenciálu biomasy ČR. Využití 

fytomasy pěstované na zemědělské půdě podporuje restrukturalizaci našeho zemědělství 

při přechodu od potravinářských komodit k alternativním technickým nebo energetickým 

plodinám. Dalším pozitivním efektem pěstování alternativních plodin je zajištění energetické 

soběstačnosti zemědělských oblastí, cílená regionální spotřeba vyprodukovaných finančních 

zdrojů a zvýšení atraktivity obcí. [5] 

Cíleně pěstované energeticky využitelné plodiny, které mohou být: jednoleté: hořčice, 

světlice, laskavec, konopí seté, víceleté: topinambur, křídlatka, šťovík, ozimé a jarní 

pro nepotravinářské účely (obiloviny, kukuřice, olejniny a přadné rostliny), rychle rostoucí 

dřeviny pěstované na zemědělské půdě (vrba, topol, akát), energetické trávy: ozdobnice, 

rákos, chrastice, psineček. Část vedlejších zemědělských produktů (sláma olejnin, obilovin), 
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kterých je díky snižování stavu skotu dostatek nebo nespotřebované seno z údržby luk 

a pastvin. [8] 

V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny vybrané energetické cíleně pěstované rostliny.  

Tabulka 1: Cíleně pěstované energetické rostliny [9] 

1. JEDNOLETÉ AŽ DVOULETÉ: 

laskavec Amaranthus L. 

konopí seté Cannabis sativa L. 

světlice barvířská Carthamus tinctorius 

sléz přeslenitý (krmný) Malva verticillata 

komonice bílá (jednoletá až dvouletá) Melilotus alba 

pupalka dvouletá Oenothera biennis 

hořčice sarepská Barsica juncea 

2. VÍCELETÉ A VYTRVALÉ (DVOUDĚLOŽNÉ) 

mužák prorostlý Silphium perfoliatum L. 

jestřabina východní Galega orientalis 

topinambur Helianthus tuberosus L. 

čičorka pestrá Coronilla varia L. 

šťovík krmný Rumex tianshanicus x Rumex patientia 

sléz vytrvalý Kitaibelia 

oman pravý Inula helenium L. 

bělotrn kulatohlavý Echinops sphaerocephalus 

3. ENERGETICKÉ TRÁV 

sveřep bezbranný Bromus inermis Leyss. (odrůda Tribun) 

sveřep horský (samužníkovitý) Bromus carharticus Vahl. (odrůda Tacit) 

psineček veliký Agrostis gigantea L. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Laskavec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konop%C3%AD_set%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konop%C3%AD_set%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlice_barv%C3%AD%C5%99sk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlice_barv%C3%AD%C5%99sk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Topinambur_hl%C3%ADznat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blotrn_kulatohlav%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odr%C5%AFda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odr%C5%AFda
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lesknice (chrastice) rákosovitá Phalaris arundinacea L. 

kostřava rákosovitá Festuca arundinacea 

ovsík vyvýšený Arrehenatherum elatius 

ozdobnice čínská (sloní tráva) Miscanthus sinensis 

 

Na následujících obrázcích č. 1, 2 a 3 jsou znázorněny cíleně pěstované rostliny. 

 

Obrázek č. 1: Jednoleté energetické rostliny, a) Laskavec [10], b) sléz přeslenitý [11] 

 

Obrázek č. 2: Víceleté energetické rostliny, a) topinambur [12], b) čičorka pestrá [13] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1va
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Obrázek č. 3: Energetické trávy, a) ozdobnice čínská [14], b) ovsík vyvýšený [15] 

3.2 Lesní biomasa 

České lesy jsou od nepaměti z větší části hospodářsky využívány v souladu 

se základními principy - trvale udržitelné hospodaření a ochrana přírody a životního 

prostředí. Trvalým cílem lesnických odborníků je vystihnout „bezpečný“ potenciál 

energetické lesní biomasy. Současné kalkulace potenciálu lesní biomasy vychází 

z ekologických i ekonomických důvodů pouze z hodnot mýtních těžeb, které podmiňují 

ponechání 20 % lesní biomasy na těžené ploše. Z kalkulací jsou vyloučeny lesy ochranné 

a lesy hospodářské, které rostou na nevhodných a zejména chudých stanovištích. Využití 

těžebních zbytků, nejen k výrobě dřevních pelet, by se mělo soustředit převážně 

na hospodářské lesy (podle zákona o lesích č. 289/1995 Sb.). Za určitých podmínek 

je možné využít i dřevní hmotu z některých lesů zvláštního určení (tj. některé lesy 

vojenské, lázeňské, vodohospodářské), ale při zabezpečení jejich prioritní funkce. Při 

využívání lesní biomasy je nutno zohlednit vysoké manipulační a dopravní nároky 

a lokální dostupnost zdroje. I přesto u nás trh s lesními biopalivy - dřevními peletami již 

existuje, nicméně není zdaleka ustálený. Lesní biomasu (dle vyhlášky č. 482/2005 Sb., - 

Skupina 3) tvoří: [5] 

 palivové dřevo, 

 zbytková dendromasa z lesnictví a dřevařského průmyslu (zbytková dřevní 

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

průmyslu). 

Z této části biomasy jsou vyráběny dřevní pelety. [5] 
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Dřevní biomasa pochází ze stromů, keřů a křovin. Nemusí se však jednat přímo 

o dříví, tzv. hroubí. Nejčastějším zpracovávaným materiálem v lese a při údržbě veřejné 

zeleně, okolí komunikací a podobně je klest (tzv. nehroubí). [16] 

Dřevěné brikety se vyrábějí z dřevěného odpadu (např. pilin, hoblin, výjimečně 

z kůry) vysokotlakým lisováním bez přidaných chemických pojiv. Důležité 

je, aby se nerozpadávaly, jinak je lze používat jen při spalování spolu s kusovým dřevem 

nebo hnědým uhlím.   Nespornou výhodou briket je, že materiál pro jejich výrobu 

je tuzemský, obvykle se přepravuje na minimální vzdálenosti. Většina výrobců dřevních 

briket má lis pro jejich výrobu napojen přímo na truhlářský nebo pilařský provoz. 

Samozřejmostí je, jako u všech těchto paliv, jejich obnovitelnost. Materiál pro jejich 

výrobu stále dorůstá a navíc tento materiál vzniká při jiných činnostech jako odpadní. 

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

vynikající kompostový materiál. Menší brikety lze dopravovat závitovým dopravníkem, 

větší jsou vhodné jen pro ruční přikládání. Jejich vlhkost a tím i výhřevnost je dána 

vlhkostí vstupního materiálu, tedy pilin a hoblin z pilařské výroby. Výhřevnost 

se pohybuje podle dřeviny okolo 17 až 19 MJ/kg. [16] 

Piliny jsou sypký materiál obsahující jemné částice dřevní hmoty o různé vlhkosti. 

Vznikají jako vedlejší produkt při mechanickém dělení dřeva řeznými pilovými 

nástroji. Využití pilin: výroba dřevních pelet a briket přímé spalování v elektrárnách 

a teplárnách při výrobě cihel (během vypalování zvyšují teplotu uvnitř cihly, díky čemuž 

vznikají póry a zlepšují se termoizolační vlastnosti cihel). [16] 

Zelená štěpka vzniká zpracováním materiálu obsahujícího asimilační orgány 

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

štěpky spočívá ve spalování v elektrárnách a spalovnách. Hlavní nevýhodou je rychlejší 

ztráta kvality, především z důvodu vysokého obsahu vody. Tato štěpka tedy není vhodná 

pro dlouhodobější skladování. [16] 

Hnědá štěpka vzniká při zpracování materiálu bez asimilačního orgánu (jehličí 

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

z lesních těžeb, drobný listnatý klest bez asimilačních orgánů (jehličí a listí). Tato štěpka 

je vhodná pro energetické využití, především z důvodu nižší vlhkosti a tím také vyšší 
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výhřevnosti. Zároveň díky nižší vlhkosti může být skladována delší dobu bez výraznější 

ztráty kvality. [16] 

Bílá štěpka vzniká při štěpkování dřevin a dalšího odkorněného materiálu 

na pilařských závodech vybavených odkorňovači. Bílá štěpka se používá především 

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

nepoužívá. [16] 

Dřevní pelety se vyrábějí ze stejného materiálu i stejným způsobem jako dřevěné 

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

čímž dosáhneme podobného komfortu jako při topeni plynem. Nejsou však vhodné pro 

zplynovací kotle. [16]  

Kusové dřevo je nejstarší a stále zřejmě nejoblíbenější druh biomasy, využívaný 

pro vytápění domácností. Jeho největší výhodou je cena. Velkým záporem však jsou 

vysoké nároky na skladovací prostor a v neposlední řadě také nemožnost tyto kotle 

výrazněji automatizovat. Požadovaná vlhkost pro spalování je okolo 20 %, této vlhkosti 

dosahuje ale až po roce skladování (při kácení má vlhkost v čerstvém stavu 50% i více). 

Vlhkost totiž ovlivňuje nejen účinnost spalování, ale i životnost kotle. Výhřevnost dřeva 

je při vlhkosti 25% v rozpětí od 8,8 MJ/kg do 11,3 MJ /kg (buk). Největšího účinku 

se dosahuje při spalování kusového dřeva ve zplynovacích kotlích. [16] 

3.3 Zbytková biomasa 

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

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

primárních zdrojů rostlinné nebo živočišné biomasy. Hlavní objem zbytkové biomasy 

pochází z dřevovýroby a průmyslu výroby papíru a buničiny. Dále také ze zpracování 

masa, ostatního potravinářského a lihovarnického průmyslu a z třídění komunálního 

odpadu. Další složkou je zbytková biomasa z rostlinné i živočišné zemědělské výroby, 

tj. sláma a exkrementy chovaných zvířat. Samostatně lze uvést čistírenské kaly a kaly 

ze specifických výrob, pokud jsou kategorizovány jako biomasa. [5] 

Zbytkovou biomasu (dle vyhlášky č. 482/2005 Sb. - Skupina 4 a 5) tvoří vedlejší 

produkty a zbytky z: [17] 
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 papírenského průmyslu 

 potravinářského průmyslu 

 průmyslu zpracování dřeva 

 živočišného průmyslu 

 ostatního průmyslu 

 biologicky rozložitelný odpad 

 lihovarnické výpalky [17] 

 

3.4 Úprava biomasy 

Biomasa může být před konečným využitím zpracovávána různými 

technologickými procesy: [7] 

 mechanické procesy 

o řezání (těžba a zpracování dřeva na řezivo a palivo), odpadem jsou 

piliny, které slouží k výrobě dřevních pelet a briket 

o drcení - používá se například jako předstupeň při výrobě pelet 

a briket 

o štěpkování - pro následné použití k výrobě tepla, případně 

i elektrické energie 

o lisování pelet nebo briket - pro následné použití k výrobě tepla, 

případně i elektrické energie [7] 

 lisování oleje - pomineme-li potravinářství, je olej následně esterifikován 

na metylester (MEŘO - metylester řepkového oleje, známý jako bionafta) [7] 

 termické procesy 

o spalování - výroba tepla s následnou možností výroby elektřiny, 

v současnosti nejrozšířenější způsob využití biomasy, v některých 

zařízeních může být biomasa spoluspalována s fosilními palivy. 
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o zplyňování - výroba generátorového plynu, obvykle pro následné 

použití ve spalovacích motorech buď k pohonu vozidel, 

nebo k výrobě elektřiny a tepla 

o rychlá pyrolýza - produktem je kapalina podobná ropě, která 

je následně i podobným způsobem zpracovávána [7] 

 chemické procesy 

o esterifikace - výroba metylesteru (bionafty) z oleje [7] 

 mikrobiologické procesy 

o alkoholové kvašení - výroba metanolu, etanolu, ale i izobutanolu 

pro další použití, kromě spalování a přimíchávání do benzínu 

se uvažuje i o využití v palivových článcích  

o anaerobní digesce - výroba bioplynu s následnou možností úpravy 

na biometan, možnosti použití biometanu jsou shodné se zemním 

plynem 

o kompostování - využívá se přímo teplo produkované 

mikroorganismy [7] 

3.4.1 Mechanická úprava 

Mezi pevná biopaliva nejčastěji řadíme dřevo. V první fázi zpracování dřevní 

hmoty na palivo je jeho úprava co do velikosti. Zařízení na úpravu rozměrů dřeva můžeme 

rozdělit na stříhací zařízení, sekačky a drtiče. [1] 

Stříhací zařízení se používají pouze na přípravu dřeva pro energetické účely. 

Na výrobu klasického kusového palivového dřeva se používají jednonožová stříhací 

zařízení na principu gilotiny. Na jedno vysunutí stříhacího nože posune podávací zařízení 

stříhané dřevo o 25 až 30 cm. Vysunutím nože se dřevo tlakem o protinůž odstřihne. 

Součástí je obvykle svazkovací zařízení. Tato zařízení jsou vhodná pro soukromé výrobce 

palivového dřeva. Pro větší provozy se používají stříhací zařízení s větším počtem 

stříhacích nožů vedle sebe. Jednou z nejvíce namáhavých částí spalování dřeva je jeho 

štípání a sekání na palivové dřevo. Je však velmi důležité sekat a štípat dřeva velkých 

rozměrů na menší části. Mnohdy se dřevo nehodí do kamen, dokud není poštípáno 
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a nasekáno. Štípání a sekání dřeva je důležité z hlediska snižování nároku na skladovací 

prostory (protože naštípané dřevo zabere méně místa) a snížení požadavku na přepravní 

prostor. Další výhodou naštípaného dřeva je, že se zvýší jeho povrch, přes který se může 

lépe odpařovat voda a dřevo tak vysychá rychleji. Štípání snižuje čas nezbytný 

k dostatečnému vysušení dřeva na jeho optimální vlhkost 20 % (ideální vlhkost dřeva 

používaného pro topení). Proto se štípání také doporučuje z hlediska snadnějšího sušení. 

Štípání nebo sekání dřeva může být prováděno mnoha způsoby s použitím různého 

vybavená, např.: [1] 

 štípačky, 

 sekyry, 

 sekačky: 

o stacionární 

o mobilní 

o diskové 

o bubnové 

o šroubové [1] 

Drtiče jsou určeny k úpravě rozměrů dřeva, které není vhodné sekat sekačkami. 

Jedná se o dřevo drobné, mimořádně netvárné (křoviny apod.), znečištěné (např. pařezy, 

stavební odpadové dřevo). Podle počtu otáček drtiče dělíme na nízkootáčkové 

a vysokootáčkové. [1] 

 Mletí patří mezi velmi důležité metody při zpracování biomasy před jejím 

konečným užitím. Zmenšení velikosti představuje mechanický proces, který obvykle 

zahrnuje sekání nebo mletí. Zpracování je prováděno na strojích s rotačními pracovními 

částmi. Předpokládá se, že mletím se zmenší velkost částic pod 80 mm. Materiál získaný 

mletím, má vyšší hustotu a získané částice mají jasně definovanou velikost. Během 

procesu se specifický povrch materiálu zvětšuje. Tento parametr významně ovlivňuje 

proces zhutňování biomasy a také konečnou kvalitu pelet a briket. Zpracováním biomasy, 

například mletím, se snižuje krystaličnost celulózy, která je požadována v procesech 
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biokonverze. Navíc v hydrolytických reakcích biomasy je nezbytné k zajištění vhodné 

velikosti vstupního materiálu snížit teplo. [1] 

Velké objemy surovin pro účely výroby energie musí být efektivně vyráběny. 

Jednou z možností, jak snížit velký objem surové biomasy, je štěpkování. [1] 

Štěpkování je jedním z dezintegračních procesů. Štěpkovač se používá výhradně 

pro desintegraci dřevní biomasy. Desintegrace je nezbytnou částí mnoha technologií 

v procesech zpracování dřevní biomasy. Typickým příkladem je výroba dřevní štěpky jako 

paliva nebo při výrobě stavebních desek, atd. Obsah sušiny v dřevní biomase během 

sklizně je nízký (přibližně 50 %), proto je užitečné zahrnout posklizňovou desintegraci 

z hlediska energetického, logistiky a technologie. [1] 

Briketování, peletování 

Pro výrobu dřevních pelet se využívá jako suroviny především 

odpad ze zpracování dřeva. Je to především surová pilina, v menší míře štěpka. Jedná 

se o odpad, který lze již ve své základní podobě využít jako palivo. Obliba pelet 

vyráběných z nedřevní biomasy stále stoupá. Vedle využívání odpadů z rostlinné výroby 

se stále více hovoří o peletování cíleně pěstovaných energetických plodin. Peletizace 

je vlastně jedinou možností, jak rostlinnou hmotu zpracovat na palivo pro individuální 

vytápění malých objektů. Vzhledem k velké rozmanitosti vstupní suroviny (objemová 

hmotnost, vlhkost při sklízení, výhřevnost,…) nelze ve zkratce stanovit energetickou 

náročnost na výrobu jednotlivých druhů rostlinných pelet. [18] 

Zařízení na briketování a peletování nadrceného či nařezaného materiálu můžeme 

rozdělit dle systémů tvarovacích zařízení na: [18] 

 pístové hydraulické nebo mechanické lisy jednorázové s průměrem briket 

50 až 60 mm, univerzální na slámu, piliny, papír, pazdeří, které většinou pracují 

v kombinaci s kalibrovacím drtičem. Běžná výkonnost těchto lisů je okolo 250 

kg/h. Zpravidla se kombinuje jeden drtič se dvěma lisy.  

 šnekové lisy jednovřetenové nebo dvouvřetenové s výkonností 0,5 t/hod. 

a příkonem okolo 50 kW, s nutným pomocným zařízením kolem 70 kW, nebo více, 

jestliže je v lince zařazeno i sušení suroviny. Brikety ze šnekových lisů 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_plodiny
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se vyznačují vysokým stupněm stlačení a velkou trvanlivostí. Tyto lisy jsou vhodné 

na lisování pilin, nejsou však vhodné pro lisování stébelnin. 

 protlačovací, granulační lisy, odvozené od granulačních lisů na výrobu 

tvarovaných krmiv na bázi slámy. Jsou rozlišovány dva typy lisů, s kruhovou, 

vertikální matricí nebo s horizontální deskovou matricí. [18] 

Energeticky je výroba pelet a briket poměrně náročná, protože vyžaduje vyšší 

úroveň dezintegrace vstupního materiálu při současném snížení jeho vlhkosti. Vhodná 

je proto jejich výroba již z materiálu vysušeného a dezintegrovaného v průběhu jiného, 

předcházejícího technologického procesu, např. z pilin a hoblin pocházejících 

z již vysušeného řeziva při dřevozpracující výrobě. Výsledkem briketování dřevní hmoty 

je zušlechtěné palivo s malým obsahem síry a s výhřevností 18 až 20 MJ/kg, s relativní 

vlhkostí 5 až 9 % a s objemovou hmotností 800 až 1000 kg/m
3
, se zůstatkem popela 

do 1,2 %, schopné prostorově úsporného skladování. Doba hoření briket je 180 až 240 

minut při teplotě 300 až 700 °C. [1] 

Na následujících obrázcích jsou znázorněna některá zařízení na výrobu pelet. 

Prvním typem je peletizační stroj s válcovými kladkami, viz obrázek č. 4, kde kladky 

jsou napevno upevněny k unášeči a otáčejí se pouze okolo své osy. Pelety jsou ořezávány 

noži. Nevýhodou tohoto zařízení je nerovnoměrná distribuce materiálů ke kladkám. 

Na obrázku č. 5 je znázorněn horizontální peletizační stroj, který může být vybaven buď 

kuželovými, nebo válcovými kladkami a plochou matricí. Princip strojů je shodný, liší 

se pouze lisovacími kladkami. Nevýhodou těchto strojů je velké opotřebování kladek. [1] 
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Obrázek č. 4: Peletizační stroj s válcovými kladkami a válcovou matricí, a) schématický 

řez (1 – lisovací kladky; 2 – ocelová matrice; 3 – nůž; 4 – pelety) [1], b) reálný pohled [19] 

 

 

Obrázek č. 5: Vertikální peletizační stroj s kuželovými kladkami a plochou matricí, 

a) schématický řez (1 – plochá matrice; 2 – kuželové kladky; 3 – lisovací komora; 4 – nůž; 

5 – pelety; 6 – piliny) [1], b) komponenty [20] 

 

Briketování je nejvíce známou a rozšířenou technologií zhutňování. Tato 

technologie využívá mechanické a chemické vlastnosti materiálů, které se použitím 

vysokotlakového lisování zhutňují do kompaktních tvarů (briket) bez přidávání pojiva. 
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Při briketování například biomasy, se působením vysokého tlaku a současného působení 

teploty uvolňuje z buněčných struktur materiálů tzv. lignin, který spojí jednotlivé částice 

do kompaktního celku. Briketování je možno využít na zhutňování těchto druhů materiálů: 

dřevní piliny, hobliny, kůra, dřevěný prach, sláma, bavlna, textil (přírodní materiály, 

syntetické materiály v kombinaci s materiály obsahující lignin), papír, odpad z nerostných 

surovin a jiné. Tvar brikety souvisí s použitou technologií. Vyrábějí se brikety válcové, 

kvádrové a n-úhelníkové, s dírou nebo bez díry. Briketa je vyráběna diskontinuálně 

z jednotlivých výlisků do nekonečného tvaru a po vychladnutí v chladícím kanálu je dělena 

na požadovanou délku. Síla při briketování je funkcí druhu lisovaného matriálu, vlhkosti 

a velikosti jeho frakce. Lisovací síla briketovacích lisů je získávána z hydraulického 

nebo mechanického pohonu [21]. 

3.4.2 Termické procesy 

Biomasa (nejčastěji ve formě dřevní štěpky) se ve velkém spaluje v klasických 

elektrárnách ve fluidních kotlích s cirkulací spalin spolu s energetickým uhlím.  

Pro průmyslové aplikace nebo systémy centrálního zásobování teplem se používají 

kotle nad 100 kW spalující také dřevní štěpku nebo balíky slámy. Často jsou vybaveny 

automatickým přikládáním paliva a dokáží spalovat i méně kvalitní a vlhčí biomasu. 

Někdy tato zařízení využívají kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (kogenerace). 

Spalování čisté biomasy a spoluspalování biomasy s energetickým uhlím ve větším 

množství se v závislosti na případných změnách související legislativy jeví jako 

perspektivní směr energetického využívání obnovitelných zdrojů v ČR.  

Kotle pro rodinné domky pracují obvykle tak, že se palivo nejprve zplyňuje 

a teprve potom se plyn spaluje. Takový systém umožňuje velmi dobrou regulaci 

srovnatelnou s plynovými kotli. Kotle spalují nejčastěji polenové dříví či pilinové brikety, 

někdy v kombinaci se dřevní štěpkou nebo dřevním odpadem. Oblibu si získávají lisované 

pilinové pelety, které umožňují bezobslužný provoz kotle a komfortní dopravu 

a skladování. Dřevo se dále spaluje i v cihlových pecích, kachlových nebo kovových 

kamnech. Výhodou kamen je, že se rychle rozehřejí. Jejich účinnost závisí na konstrukci 

i na uživateli. Některá moderní kamna mají také vestavěnou topnou vložku, takže pracují 

zároveň i jako kotel ústředního vytápění. [22] 
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Spalování 

Princip spalování na roštu (obrázek č. 6) vychází z funkce roštu: 

 zajištění přívodu spalovacího vzduchu do jednotlivých míst plochy roštu tak, 

aby spalování probíhalo při optimálním přebytku vzduchu, 

 možnost postupného vysušení, zahřátí na zápalnou teplotu, hoření a dokonalé 

vyhoření paliva, 

 shromažďování tuhých zbytků po spalování, popřípadě jejich odvod z ohniště 

a možnost měnit výkon zařízení. [21] 

 

 

Obrázek č. 6: Princip spalování na roštu [23] 

Spalování ve fluidním kotli probíhá ve vznosu, palivo (pevná látka) je udržováno 

ve fluidním stavu prouděním vzduchu, kdy odpor proudícího media odpovídá tíze 

částeček, a hmota částic se chová jako kapalina. [21] 

Fluidní kotel dovoluje spalování drceného paliva, které může mít u biomasy 

do 15 mm, částice intenzivně kmitají v rovnovážné poloze, což má za následek velké 

přestupy tepla α = 200- 600 W/m
2
.K, což je asi 2 – 3krát víc než u konvekčních ploch 

běžného kotle. Fluidní kotle se běžně konstruují pro větší výkony, cca od 8 MWt 

až po stovky MWt. Rychlost fluidizace se pohybuje od 0,7 do 1,5 m/s, palivem může být 

velká škála biopaliv. Velký regulační rozsah 30 – 100 % Pjm, nízké spalovací teploty 800 -

900 °C (vhodné pro emise NOX - do 200 mg/m
3
), možnost spalovat méněhodnotná paliva, 

odpady a sirnatá paliva patří k výhodám tohoto způsobu spalování. Fluidní kotle můžeme 

dělit podle několika kritérií. [21] 
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Podle pracovního tlaku: 

 atmosférické 

 přetlakové 

Podle druhu vrstvy a provedení: 

 se stacionární fluidní vrstvou 

 bez odlučovače 

 s odlučovačem popílku 

 s cirkulující fluidní vrstvou 

 s externím 

 bez externího výměníku tepla [21] 

V současnosti nejpoužívanější jsou atmosférické s cirkulující fluidní vrstvou, 

kdy cirkulace částic probíhá přes spalovací komoru a cyklon, což vede k dlouhé době 

setrvání částic v ohništi. [21] 

Zplyňování 

Existuje několik druhů zplyňovačů, které se dělí podle stavu zplyňovacího 

materiálu, případně podle proudů pevného materiálu a proudu zplyňovacího média: [21] 

 se sesuvným (pevným) ložem 

o souproudé 

o protiproudé 

o s křížovým tokem 

 s fluidní vrstvou (ložem) 

o se stacionární fluidní vrstvou 

o s cirkulující fluidní vrstvou 

 s unášivým proudem [21] 
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Moderní technologie zplyňování biomasy jsou v ČR ve stádiu demonstračních 

a pilotních jednotek, a podobně je tomu i v ostatních vyspělých zemích. [21] Na obrázku 

č. 7 je znázorněna schéma zplyňovačů s pevným ložem. [25] 

 

Obrázek č. 7: Zplyňovače s pevným ložem [25], a) protiproudý, b) souproudý, c) 

s křížovým tokem 

Pyrolýza 

Pyrolýza (nebo též odplynění) představuje tepelný rozklad organických materiálů 

za nepřístupu zplyňovacích médii, jako je kyslík, vzduch, oxid uhličitý nebo vodní pára. 

Řízením hlavních reakčních parametrů tj. teplotou, rychlostí zahřívání, dobou zdržení, 

jakož i vlastnostmi biomasy hlavně obsahem vlhkosti, granulometrií, je možné ovlivňovat 

oblast získaných produktů jako např.: [21] 

 Obvyklá pomalá pyrolýza běžně nazývaná karbonizace při teplotách kolem 

450 °C, s nízkou rychlostí zahřívání a dlouhou dobou vypařování poskytuje 

přibližně vyrovnaný podíl tuhých, kapalných a plynných produktů. 

 Rychlá nebo také blesková pyrolýza při teplotě asi 500°C při velmi rychlém 

zahřívání a krátkou dobou vypařování (méně než 1 sekunda) umožňuje vyšší 

produkci kapalných podílů v rozmezí 60 až 70 % vztaženo na vysušenou surovinu. 

 Rychlá pyrolýza při teplotách nad 800 °C, velmi vysoká rychlost zahřívání 

a krátké vypařovací době umožňuje vysokou produkci plynu vyšší než 80 %. [21] 
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Hlavní pozitiva zplyňování biomasy: 

 nejekologičtější zpracování a využití biomasy, jelikož nedochází ke spalování 

ale k rozkladu a rozpadu biomasy, 

 použitím chemotermické reakce jsme schopni využít maximální energetické 

hodnoty ze vstupní biomasy, 

 pyrolýza biomasy není náročná z hlediska kvality vstupních materiálů, údržby 

a obsluhy a dokáže pracovat nepřetržitě, 

 nenáročnost na technologii - kompletní technologie zabere minimální prostory 

(velmi příznivý poměr prostor/výkon); technologii je možné umístit do dvou 

standardních námořních kontejnerů, 

 možnost samostatného použití (ostrovní provoz), 

 nižší cena investice za 1 kW oproti jiným technologiím, 

 schopnost pracovat i s biomasou, která má vyšší relativní vlhkost (až 60 %), 

 možnost využít nekvalitní biomasu (kůra, piliny, dřevěný odpad apod.). [24] 

Nejčastější využití pomalé pyrolýzy je pro výrobu dřevěného uhlí. Dřevo 

se zuhelňuje při teplotách kolem 400 °C, a to obvykle přímo částí vlastních pyrolýzních 

plynů. Tímto procesem se získává asi 35 % dřevěného uhlí. Kondenzací vznikajícího 

kondenzačního plynu lze získat dřevný dehet, až 7 % kyseliny octové a 1 % methanolu 

v poměru na hmotnost dřeva. [21] 

V současné době existují 2 základní varianty: 

 pálení dřevěného uhlí v klasických milířích - karbonizačních pecích (hliněná, 

nebo ocelová konstrukce)  

 pálení v retortách [21] 

Rozdíl mezi těmito technologiemi je v přívodu tepla potřebného pro pyrolýzu. 

U karbonizačních pecí je teplo dodáváno zevnitř spalováním části dřeva, u retort je teplo 

přiváděno zvenčí přes stěny pláště spalováním většinou odpadního paliva. Rychlá pyrolýza 

je  jedním z nejnovějších procesů přeměny biomasy na produkty s vysokou energetickou 

hodnotou – kapaliny. Tento proces je stále ve fázi výzkumu a vývoje. [21] 
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Hlavním produktem jsou páry a aerosoly, které po rychlém zchlazení kondenzují 

na kapalinu o výhřevnosti 16 - 22 MJ/kg, kterou je možno upravovat na motorové či jiné 

biopalivo Z celkových produktů rychlé pyrolýzy je možno získat 75 %hm kapalného 

biopaliva, 13 % hmot. hořlavého plynu a 12 % hmot. tuhé zkarbonizované biomasy. 

Pro tuto pyrolýzu postačují teploty na úrovni 500 - 600 °C, přičemž biomasa setrvává 

v reaktoru 0,5 až 1 s. Inertního materiálu je asi 20 krát více než je biomasy, což zaručuje 

dostatečný tepelný potenciál pro rychlé odplynění. [21] Na obrázku č. 8 je znázorněn 

experimentální pyrolýzní reaktor. [26] 

 

Obrázek č. 8: Experimentální pyrolýzní reaktor [26] 

 

3.4.3 Mikrobiologické procesy 

Anaerobní fermentace (methanová fermentace) organických materiálů 

je souborem na sebe navazujících procesů, při nichž směsná kultura mikroorganismů 

postupně rozkládá biologicky rozložitelnou organickou hmotu bez přístupu vzduchu. 

Na tomto rozkladu se podílí několik základních skupin anaerobních mikroorganismů, 

kde produkt jedné skupiny se stává substrátem skupiny druhé, a proto výpadek jedné 
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ze skupin má za následek narušení celého systému. Konečnými produkty jsou vyhnilý 

substrát, plyny (CH4, CO2, H2, N2, H2S) a nerozložitelný zbytek organické hmoty, který 

je již z hlediska senzorického a hygienického pro prostředí nezávadný. [21] 

 

Obrázek č. 9: Schéma bioplynové stanice [27] 

Aerobní fermentace – kompostování zbytkové biomasy je z celospolečenského 

hlediska nejpřirozenější a ekologicky nejvhodnější forma přeměny a zhodnocení tohoto 

organického materiálu. [29] 

Proces kompostování urychlí zetlení odklízené travní hmoty, respektive vytvoří 

materiál, který může sehrát důležitou roli při péči o půdu a vylepšování půdních, zejména 

fyzikálních vlastností tak, aby půda byla schopna plnit své potřebné ekologické funkce. 

[29] 

Vyzrálý kompost přispívá k tvorbě půdního humusu, který je základem půdní 

úrodnosti, přičemž živiny vázané na humusové částice se nevyplavují vodou tak, jako 

je tomu u průmyslově vyrobených hnojiv a jsou rostlinám k dispozici podle jejich potřeby. 

[29] 
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Při kompostování probíhá přeměna organických látek stejným způsobem jako 

v půdě, ale lze ji technologicky ovládat. Proto lze kompostování definovat jako řízený 

proces, který zabezpečuje optimální podmínky potřebné pro rozvoj žádoucích 

mikroorganismů a lze získat humusové látky rychleji a produktivněji oproti polním 

podmínkám. Nejvhodnější v provozních podmínkách je jednorázově založený kompost, 

jehož proces zrání probíhá buď tzv. horkou cestou (rychlokompost, zrající několik týdnů) 

nebo pomalým zráním (3 - 4 roky). Zejména při rychlokompostování je nutné se zaměřit 

na správné sestavení surovinové skladby (C:N), na úpravu vlhkosti a zrnitosti, sledování 

a regulování teploty a pH a na patřičnou aeraci kompostovaného materiálu. [29]  

Pro zabezpečení všech těchto požadavků je využívána řada technologií 

a nejrůznějších technických prostředků. [28] Na obrázku č. 10 je schéma kompostovací 

linky. [28] 

 

Obrázek č. 10: Schéma kompostovací linky [28] 
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3.5 Vlastnosti biomasy 

Z hlediska chemického složení rostlinné biomasy představují největší podíl uhlík C, 

vodík H2 a kyslík O2. Oxidací uhlíku a vodíku dochází k uvolnění tepelné energie. 

Nejpodstatnější složkou při uvolňování tepelné energie je uhlík. Kyslík při chemických 

reakcích teplo neuvolňuje. Biomasa kromě základních chemických prvků obsahuje i prvky, 

které mají značný vliv na produkci škodlivých látek při jejím spalování. Mezi ně patří síra 

S, chlór Cl a dusík N2. K prvkům, které mohou zatěžovat životní prostředí, patří i popílek. 

Všeobecně platí, že zvýšené množství těchto prvků v palivu se projevuje zvýšeným 

obsahem škodlivých látek ve spalinách. V biomase se nachází ještě mnoho tzv. stopových 

anorganických prvků, které nepřímo ovlivňují spalovací proces, vznik škodlivých látek, 

tvorbu nánosů apod. Mezi ně patří olovo Pb, draslík K, sodík Na, vápník Ca, křemík Si, 

mangan Mn, bór B, měď Cu, železo Fe, nikl Ni, hořčík Mg, zinek Zn atd. Tuhé paliva 

se skládají z hořlaviny H, obsahu popela A a obsahu vody w. Všeobecně je možné vyjádřit 

složení paliva zápisem: [29] 

H + A + w = 1 

Z hlediska energetického využití biomasy jsou nejdůležitějšími vlastnostmi paliva 

výhřevnost a spalné teplo. Spalné teplo Qs (MJ/kg) je teplo uvolněné dokonalým spálením 

1 kg paliva na CO2, SO2 a kapalnou vodu H2O. Výhřevnost Qi (MJ/kg) je teplo uvolněné 

za stejných podmínek s tím rozdílem, že místo kapalné vody se uvolňuje pára. [29]  

V následujících tabulkách č. 2 a č. 3 je přehled parametrů jednotlivých typů 

biomasy. 

Tabulka 2: Vlastnosti biomasy v suchém stavu [29] 

Palivo 

Složky paliva v suché hmotě (%) 

Výhřevnost Qi Spalné teplo Qs Obsah popela A 

MJ/kg MJ/kg % 

Smrkové dřevo s kůrou 18,8 20,2 0,6 

Bukové dřevo s kůrou 18,4 19,7 0,5 

Topolové dřevo 18,5 19,8 1,8 
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Palivo 

Složky paliva v suché hmotě (%) 

Výhřevnost Qi Spalné teplo Qs Obsah popela A 

MJ/kg MJ/kg % 

Vrbové dřevo 18,4 19,7 2,0 

Kůra jehličnatého stromu 19,2 20,4 3,8 

Žitná sláma 17,4 18,5 4,8 

Pšeničná sláma 17,2 18,5 5,7 

Sláma triticale 17,1 18,3 5,9 

Sláma z ječmene 17,5 18,5 4,8 

Řepková sláma 17,1 18,1 6,2 

Pšeničné zrno se slámou 17,1 18,7 4,1 

Zrno triticale se slámou 17,0 18,4 4,4 

Zrno pšenice 17,0 18,4 2,7 

Řepkové semeno 26,5 -- -- 

Ozdobnice čínská 17,6 19,1 3,9 

Seno  17,4 18,9 5,7 

Tráva z pasek 16,5 18,0 8,8 

 

Tabulka 3: Vlastnosti pelet [29] 

Palivo 

Složky paliva v suché hmotě (%) 

Výhřevnost Qi Spalné teplo Qs Obsah 

popela A 

MJ/kg MJ/kg % 

Kukuřičná sláma 15,2 16,1 15,0 
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Řepková sláma 16,7 17,9 9,0 

Šťovík  15,0 16,4 4,9 

Sójová sláma 15,0 16,4 5,6 
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4 LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO BIOPALIVA 

Zásadní událostí byl náš vstup do Evropské Unie k 1. dubnu 2004 a z toho 

vyplývající plnění závazků vycházejících z principů koordinované energetické politiky EU.  

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

Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie 

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

realizoval, byl předložen do vlády v listopadu 2003 a následně pak do Poslanecké 

sněmovny PČR, aby vyhověl Evropské směrnici a stanovil legislativu pro ČR. Nekonečné 

diskuse se vedly zejména kolem spoluspalování. Ani v Senátu to nebylo jednoduché a tak 

předkladatelé byli moc rádi, že byl zákon vůbec Senátem dne 31. 3. 2005 schválen. 

Pan prezident V. Klaus sice nepřipojil pod zákon svůj podpis, ale zároveň jej ani nevetoval 

a tak zákon vstoupil v účinnost od 1. srpna roku 2005. (Sbírka zákonů č. 66 

pod č. 180/2005 Sb.) [30] Tento zákon byl nahrazen od 1. 1. 2013 novým zákonem 

č. 165/2012 Sb. [30] 

Právní předpisy platné pro výrobce biopaliva a energie z biomasy jsou: 

 ERÚ č. 300/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

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

při podpoře výroby elektřiny z biomasy, 

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

při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.  

 MŽP č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a změně některých 

zákonů. Tento zákon v § 2 vyjmenovává základní pojmy v písmenech a) a x). Hlava 

III se zabývá podporou elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů energie.  

 vyhláška MŽP č. 7/2006 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška 482/2005 Sb., 

o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby 

elektřiny z biomasy 
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 vyhláška MŽP č. 453/2008 Sb., Vyhláška č. 453/2008 Sb., o stanovení druhů, 

způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy 

 MŽP č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tento zákon stanovuje podmínky 

spalování a emisní a imisní limity. 

 ČSN EN 14961 je specifikační norma pro biopaliva, má celkem 6 částí 

o ČSN EN 14961-1   Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv – 

Část 1: Obecné požadavky 

o ČSN EN 14961-2  - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv – 

Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele 

o ČSN EN 14961-3 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv – 

Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele 

o ČSN EN 14961-4 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv – 

Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele 

o ČSN EN 14961-5 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv – 

Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele 

o ČSN EN 14961-6 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv – 

Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele 

 ČSN EN 14588 Tuhá biopaliva – Terminologie, definice, popis. Tato norma 

definuje termíny pro tuhá biopaliva pocházející z následujících zdrojů: produkty 

zemědělství a lesnictví, rostlinný odpad ze zemědělství a lesnictví, rostlinný odpad 

z potravinářského průmyslu, dřevní odpad s výjimkou dřevního odpadu, který může 

obsahovat organické halogenované sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření 

konzervačními prostředky a nátěrovými hmotami, odpadní korek, vláknitý rostlinný 

odpad z výroby papíru a buničiny, který je spoluspalován v místě výroby. 

 ČSN EN 15234 Tuhá biopaliva – Prokazování kvality paliv, má celkem 6 částí, 

rozdělení normy je shodné s ČSN EN 14961, kdy v první části jsou shodně obecné 

požadavky, a následuje 5 částí pro jednotlivé typy biopaliva. [30] 

Další normy se vztahují na prokazování kvality, zkušební postupy a jsou průběžně 

překládány do češtiny, velká většina je v anglickém znění. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V rámci experimentální části diplomové práce bylo vyrobeno směsné biopalivo. 

Hlavní surovinou tvořil odpad z lisování oleje, pokrutiny a další příměsi na bázi biomasy. 

K výrobě biopaliva byl použit peletizační lis a pyrolýzní jednotka. Testy byly provedeny 

v akreditované laboratoři VÚHU a.s. 

5.1 Laboratorní testování 

Laboratorní testování mělo za cíl zjistit kvalitativní parametry vyrobeného 

biopaliva. V následujícím přehledu jsou uvedeny sledované parametry: 

 Stanovení obsahu vody W
a
 

 Stanovení obsahu popela Ad (v sušině) 

 Stanovení spalného tepla Qs
d
 (v sušině), Qs

daf
 (v hořlavině) a výhřevnosti Qi

daf
 

(v hořlavině) a Qi
daf

 (v sušině) 

 Stanovení obsahu veškeré síry St
d
 (v sušině) 

 Elementární složení hořlaviny, tj. stanovení uhlíku C
daf

, vodíku H
daf

, dusíku N
daf

 

a kyslíku O
daf

, včetně stanovení uhličitanů, vyjádřených jako CO2
a
 

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

tání HT (tB) a tečení FT (tC) 

 Stanovení stopových prvků  

5.2 Metodiky a analýzy 

V následující části jsou uvedeny metodiky a analýzy použité při experimentech. 

5.2.1 Pyrolýza 

K testování byla použita laboratorní pyrolýzní jednotka (obrázek č. 11) s retortou 

obdélníkového tvaru, nepřímým elektrickým ohřevem, elektronicky nastavitelným 

průběhem teplotních programů. Plynné produkty jsou z retorty odváděny výstupním 

potrubím přes chladič do předlohy, kde jsou shromažďovány. Nezkondenzované plyny 
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jsou promývány, měří se jejich průtok a po odebrání vzorků jsou spalovány v hořáku. 

Pevný pyrolyzní uhlíkatý zbytek zůstává na dně retorty. Vzorky zrnitostně upravených 

vsázkových surovin, tj. lisované řepkové pokrutiny, hnědého uhlí a hmotnostně 

definovaných vsázkových směsí - uhlí: pokrutina o celkové hmotnosti navážky 

1000 g byly jednotlivě vkládány do retorty a testovány. Testování probíhalo za různých 

procesních podmínek: gradient nárůstu teploty, koncová teplota, doba prodlevy vzorku 

v retortě. 

 

Obrázek č. 11: Pyrolýzní jednotka s retortou 

5.2.2 Peletizace 

Cílem testů bylo ověření technologické vhodnosti různých materiálů k lisování, 

určení podmínek technologického procesu lisování (návrh receptury lisovací směsi) 

a stanovení kvalitativních parametrů finálních produktů, tj. pelet.  

K experimentálnímu ověření vhodnosti materiálových vzorků k lisování byl použit 

laboratorní peletizační lis s plochou, pevnou lisovací matricí Kahl 14–175 (obrázek č. 12), 

který umožňuje vyrábět výlisky ve vhodném zrnitostním rozsahu, podle zvolených 

lisovacích matric. Ty se liší průměrem lisovacích otvorů, délkou lisovacích kanálů 

a velikostí náběhových úhlů kanálů. Průměr lisovacího kanálu d k jeho délce L udává 

tzv. lisovací poměr (stupeň zhutnění).  
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Obrázek č. 12: Peletizační lis KAHL 

K přípravě lisovacích směsí bylo použito zrnitostně upravených vzorků palivových 

složek s výjimkou pokrutin. Směsi byly připravovány jako materiálově jedno nebo 

vícesložkové. U vícesložkových směsí, které jsou tvořeny z různých hmotnostních podílů 

materiálu odlišného charakteru a vlastností (objemová hmotnost, vlhkost, hustota ap.), bylo 

nezbytné zajistit její homogenní materiálovou skladbu (složení). Dosažená úroveň 

homogenity směsi má přímý vliv na kvalitu a vlastnosti finálního výlisku (pevnost, 

hustotu, vznik predisponovaných ploch porušení apod.). K homogenizaci lisovací směsi 

byl použit laboratorní mísič (mixer) Eirich R 02 (obrázek č. 13), který umožňuje 

dokonalou homogenizaci materiálových složek.  

V průběhu lisování dochází k zahřívání lisovací matrice, dodrcovacích kol 

a následně i pláště lisu sálavým teplem, které vzniká přeměnou dodávané mechanické 

energie na teplo v důsledku tření lisované směsi o stěny lisovacího kanálu při jejím 

zhutňování. Přeměna mechanické energie v teplo bývá výrazná (zejména při zpracovávání 

většího množství navážky) a dochází k ní až v lisovacím kanále. Uvolňované teplo často 

převyšuje hodnoty skupenského tepla přeměny vody v páru. Technologická přídavná voda 

vázaná na povrchu směsi zrn odchází v podobě páry, vlhkost směsi klesá a odpor třením 

narůstá. Důsledkem je ucpání (zapečení) matrice a nutnost odstavení lisu. Výlisky 

vystupující z lisu mají teplotu v rozmezí 60 – 80 °C a musí se na vzduchu chladit. 

Rozhodujícím parametrem pro lisování směsi je celkový obsah vody před lisováním.  
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Obrázek č. 13: Laboratorní mísič Eirich 

5.2.3 Obsah stopových prvků 

Principem stanovení je rozložení vzorku v roztoku. Po rozkladu se stanoví 

koncentrace stopových prvků metodou AAS s využitím všech technik (volba techniky 

závisí na požadované citlivosti měření).  

Postup stanovení: 0,50 g vzorku s přesností na 4 desetinná místa se naváží 

diferenčně do rozkladných teflonových nádobek tak, aby nedošlo k ulpívání vzorku 

na stěnách nádobky. Ke vzorku se přidají 6 ml koncentrované HNO3 (Suprapure) a 2 ml 

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

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

na ovládacím panelu mikrovlnné pece se nastaví program VÚHU piliny 8 nebo VÚHU 

piliny 4, podle počtu nádobek v karuselu a spustí se program. Programy byly sestaveny 

výrobcem v jejich laboratoři, do programu nelze zasahovat. Po skončení programu 

se karusel vyjme z mikrovlnné pece. Rozložený vzorek se kvantitativně převede 

do teflonové kádinky a pomalu se na vařiči (stupeň 1) zahřívá tak, aby došlo k odkouření 

kyselin. K odkouřenému vzorku se přidají 2 ml 23 % HNO3, vzorek se opět zahřeje 

a po vychladnutí se kvantitativně převede do odměrné baňky objemu 50 ml. Takto 

rozložený vzorek je připraven k měření metodou AAS za využití všech technik. Stanovení 

stopových prvků ve vzorcích rozložených jedním z uvedených způsobů se provádí 
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metodou AAS s využitím všech technik (volba techniky závisí na požadované citlivosti 

měření); podmínky stanovení pro jednotlivé techniky a prvky (mez detekce, vlnová délka, 

průtok pomocných plynů, proud lampy apod.) jsou uvedeny v instrukční příručce 

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

jednotky umožňuje získávání výsledků měření přímo v koncentračních jednotkách; 

hodnoty získaných koncentrací pro jednotlivé měřené vzorky se přepočítávají na původní 

vzorek podle údajů o ředění. [31]  

5.2.4 Spalné teplo a výhřevnost 

Princip metody spočívá ve spálení vzorku v kalorimetrické bombě naplněné 

kyslíkem, která je umístěna v kalorimetrické nádobě s vodou. Ze vzestupu teploty vody 

a odečtením příslušných oprav se stanoví spalné teplo paliva. Jako oprava se odečítá 

jednak teplo uvolněné spálením zapalovacího drátku a cigaretového papírku, jednak teplo, 

které se uvolní při vzniku kyseliny dusičné a sírové v bombě. Množství vzniklých kyselin 

se stanoví z výplachu kalorimetrické bomby po spálení paliva.  

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

papírku, omotá se zapalovacím drátkem a vloží se do spalovací misky, která je umístěna 

v objímce na víku kalorimetrické bomby. Konce drátku se dobře upevní na obě zapalovací 

elektrody. Do kalorimetrické bomby se odměří 5 ml destilované vody. Kalorimetrická 

bomba se uzavře víkem a závit se dotáhne. Aby před měřením nedošlo ke zvlhnutí vzorku 

vodou v bombě, je nutné dotahovat závit a přenášet bombu velmi opatrně, bez prudkých 

pohybů. Sejme se uzávěr napouštěcího ventilu na víku kalorimetrické bomby, na ventil 

se připojí přívod kyslíku a nejméně 1 minutu se nechá bomba plnit. Potom se opět uzavře 

napouštěcí ventil uzávěrem. Kapkou vody se zkontroluje těsnost napouštěcího ventilu. 

Do kalorimetrické nádoby se odváží 2 450 g vody a upraví se její teplota na 25 – 25,5 °C. 

Kalorimetrická nádoba se vloží do kalorimetru a do ní se umístí pomocí držáku připravená 

kalorimetrická bomba se vzorkem. Po uzavření víka kalorimetru se nechají 10 minut 

vyrovnávat teplotní rozdíly v kalorimetrickém systému. Po 10 minutách se zapne krátce 

vibrátor teploměru a zapíše se do rozborového listu hodnota, na které se teplota ustálila. 

Krátce se stiskne zapalovací tlačítko a tím dojde k zapálení navážky vzorku v bombě. 

13 minut po zapálení navážky vzorku, kdy se již teplota nezvyšuje, se zapne vibrátor 
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teploměru a zapíše se do rozborového listu teplota, na kterou se ohřála voda v kalorimetru. 

Měření na kalorimetru je tím skončeno.  

Spalné teplo analytického vzorku paliva Qs
a
 v J/g se vypočítá podle vzorce 3. [32] 

m

cttC
Q na

s




)( 0     (1) 

kde  C tepelná kapacita kalorimetru (J/°C) 

 tn konečná hodnota teploty po spálení vzorku (°C) 

to počáteční hodnota teploty před spálením vzorku (°C) 

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

m hmotnost navážky vzorku v (g) [32] 

c = c1+ c2+ c3+ c4    (2) 

 kde c1 oprava na teplo uvolněné spálením zapalovacího drátku 

c2 oprava na teplo uvolněné spálením papírku 

c3 oprava na teplo vzniklé kyseliny dusičné 

c4 oprava na teplo vzniklé kyseliny sírové[32] 

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

)94,8(42,24 aaa

s

a

i HWQQ     (3) 

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

W
a
  obsah vody v analytickém vzorku (%) 

8.94  koeficient pro přepočet vodíku na vodu 

H
a 

obsah vodíku v analytickém vzorku (%) [32] 

5.2.5 Rozbor plynů 

Odběr plynů je prováděn v čase do antidifuzních vaků dle AO č. 245959 (Kusý J., 

Brejcha J., Hautke P.: Antidifuzní vak pro odběr a uchování plynů a vzdušnin, autorské 

osvědčení č. 245959, Úřad pro vynálezy a objevy Praha 1988) a následně byly odebrané 

reakční plyny analyzovány metodou plynové chromatografie (GC) na plynovém 

chromatografu GC 82TT LABIO Praha s dvojitým tepelněvodivostním detektorem (TCD) 

vybaveným pozlacenými wolframovými vlákny. Vyhonocení chromatogramů bylo 

prováděno pomocí vyhodnocovací jednotky (PC) s vyhodnocovacím programem 
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CHROMELEON
TM

 Version 4.32 DIONEX  na kalibrační směs MIX GSP B.TTE 5.086 

SIAD a kyslík na odezvu kyslíku ze vzduchu.  

 

Nastavení plynového chromatografu: 

nastavení detektoru TCD-A:  40 mA/150°C 

nosný plyn:    argon-čistoty 5.0 SIAD TP 

injektor:    150 °C 

náplňová kolona A:   molekulové síto 5A 60/80 mesh, nerezová 2 m, 

    průměr 3,2 mm, průtok nosného plynu argonu 

    22 ml.min
-1

, teplota 70 °C 

pro stanovení: vodíku, kyslíku, dusíku, methanu a oxidu 

uhelnatého 

nastavení detektoru TCD-B:  100 mA/150°C 

nosný plyn:    helium-čistoty 4.8 SIAD TP 

injektor:    150 °C 

náplňová kolona B:   Porapak Q 80/100 mesh, teflonová 2 m, 

    průměr 3,2 mm, průtok nosného plynu helia 

    29 ml.min
-1

, teplota 70 °C 

pro stanovení:    oxidu uhličitého [33] 

5.3 Vstupní suroviny 

Cílem experimentální části bylo vytvořit směsné palivo se složkou z biomasy. 

Tuto složku tvořila pokrutina, kvalitativní parametry jsou uvedeny v následující tabulce 

č. 4.  
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Tabulka 4: Kvalitativní parametry pokrutiny 

PARAMETR JEDNOTKA POKRUTINA 

Wt
r
 % 11,55 

W
a % 6,30 

A
d
 % 8,59 

St
d
 % 0,82 

S
daf % 0,98 

Qs
d
 MJ/kg 20,16 

Qi
d
 MJ/kg 18,33 

Qs
daf MJ/kg 22,29 

Qi
daf MJ/kg 20,38 

C
d % 47,80 

C
daf % 52,40 

H
d
 % 6,80 

H
daf % 7,52 

N
d % 6,02 

N
daf % 6,57 

O
d % 29,83 

O
daf % 32,60 

V
d
 % 73,98 

 

Další složkou směsného paliva tvořilo uhlí ze dvou lokalit dolu ČSA. Parametry 

uhlí jsou v tabulce č. 5.  
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Tabulka 5: Kvalitativní rozbor uhlí 

PARAMETR JEDNOTKA UHLÍ 1 UHLÍ 2 

Wt
r
 % 26,89 21,32 

W
a % 18,20 15,59 

A
d
 % 4,25 11,02 

St
d
 % 1,05 0,85 

S
daf % 1,12 0,92 

Qs
d
 MJ/kg 31,20 29,58 

Qi
d
 MJ/kg 29,95 28,12 

Qs
daf MJ/kg 33,10 33,05 

Qi
daf MJ/kg 31,83 31,57 

C
d % 74,95 68,94 

C
daf % 77,91 77,58 

H
d
 % 5,55 6,39 

H
daf % 5,90 7,08 

N
d % 1,02 0,77 

N
daf % 1,07 0,86 

O
d % 12,26 11,87 

O
daf % 12,85 12,34 

V
d
 % 52,01 54,27 

5.4 Výroba paliva a parametry pyrolýzy 

Vsázkové suroviny, tj. lisované řepkové pokrutiny, hnědé uhlí, byly zrnitostně 

upraveny a následně byly za pomocí peletizačního lisu vylisovány pelety. Byla použita 

matrice o průměru 8 mm. Výlisky jsou znázorněny na následujícím obrázku č. 14. 
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Obrázek č. 14: Pelety z pokrutin 

Palivové směsi byly homogenizovány v laboratorním mísiči Eirich, (obrázek č. 15) 

a následně byly vylisovány pelety (obrázek č. 16). 

 

Obrázek č. 15: Míchání směsného paliva, a) pokrutiny v mísiči, b) pokrutiny + uhlí 
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Obrázek č. 16: Pelety ze směsného paliva 

Náplň retorty tvořil jednotlivý druh paliva. Hmotnost náplně byla 1000 g. U čistých 

pokrutin byly testovány 2 teploty s gradientem nárůstu teploty 2,19  3,47 °C / min jak 

je vidět na grafu č. 2. Teplota místnosti je 25 °C.  

U testu 1 byla horní hranice 420 °C, zahřívání probíhalo 180 min s gradientem 

2,19 °C / min. Po dosažení horní hranice teploty, byla retorta ještě hodinu udržována 

na horní hranici teploty a poté byla chlazena na teplotu laboratoře.  

Obdobným způsobem byl proveden test 2, horní hranice teploty bylo 650 °C, 

gradient nárůstu 3,47 °C / min. Prodleva na koncové teplotě byla 60 minut. 

 

Graf č. 2: Teplotní diagram pyrolýzy 
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5.5 Výsledky a diskuse 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky testů. Nejprve byla testována 

pokrutina. K prvotnímu pyrolýznímu testu byla použita v původním stavu, tj. nebyla 

provedena peletizace. Na obrázku č. 17 je znázorněna pokrutina před pyrolýzním testem 

a po pyrolýze (pevný pyrolýzát). Výsledky rozborů jsou v následujících tabulkách. 

 

 

Obrázek č. 17: Čistá pokrutina na pyrolýzní testy, a) před pyrolýzou, b) po pyrolýze 

 

Tabulka 6: Pyrolýza čisté pokrutiny 

PARAMETR 

VSÁZKA PEVNÉ PYROLYZÁTY 

Pokrutina Pokrutina 

W
a   

 [%] 6,30 0,91 

A
d
    [%] 8,59 16,68 

St
d
    [%] 0,82 0,58 

C
d
    [%] 47,80 62,88 

H
d
    [%] 6,80 8,71 

N
d
    [%] 6,02 7,69 

O
d
    [%] 29,83 7,2 
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PARAMETR 

VSÁZKA PEVNÉ PYROLYZÁTY 

Pokrutina Pokrutina 

V
d
    [%] 73,98 25,34 

Qs 
d
 [MJ/kg] 20,16 26,59 

Qi 
d
 [MJ/kg] 18,33 24,57 

 

Složení pyrolýzních plynů jsou uvedena v následující tabulce č. 7. 

Tabulka 7: Složení pyrolýzních plynů pokrutiny 

OZNAČENÍ KOMPONENTY V 

PYROLÝZNÍM PLYNU 

SLOŽENÍ PYROLÝZNÍCH 

PLYNŮ.[OBJ. %] 

Pokrutina 

teplota  

420°C 

Pokrutina 

teplota 

650 °C 

vodík 1,11 7,66 

kyslík 0,62 0,08 

dusík 3,82 0,99 

metan 3,74 32,13 

oxid uhelnatý 6,89 8,44 

oxid uhličitý 72,58 25,98 

uhlovodíky a čpavek - 24,72 

 

Pro testy směsného paliva byly vyrobeny pelety ze směsí uhlí 1 a 2 v poměru 

pokrutina : uhlí 1 : uhlí 2 = 1 : 1 : 1. Byly provedeny 2 testy pyrolýzy s následným 
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odběrem pyrolýzních plynů po 1, 2 a 3 hodinách. Výsledky jsou uvedeny v následujících 

tabulkách č. 8-11. Teplota pyrolýzy byla zvolena 650 °C. 

Tabulka 8: Pyrolýza směsného paliva 

PARAMETR 

PEVNÉ PYROLYZÁTY 

Test 1 Test 2 

W
a   

 [%] 0,41 1,38 

A
d
    [%] 19,88 17,45 

St
d
    [%] 0,37 0,42 

C
d
    [%] 76,10 77,35 

H
d
    [%] 1,49 1,12 

N
d
    [%] 1,16 1,85 

O
d
    [%] 1,99 2,36 

V
d
    [%] 2,51 4,28 

Qs 
d
  [MJ/kg] 26,88 28,03 

Qi 
d
  [MJ/kg] 26,51 27,31 

 

Tabulka 9: Složení pyrolýzních plynů směsného paliva – test 1  

OZNAČENÍ 

KOMPONENTY V 

PYROLÝZNÍM PLYNU 

SLOŽENÍ PYROLÝZNÍCH PLYNŮ.[OBJ. %] 

Odběr 1 hod 

38 °C 

Odběr 2 hodina 

109 °C 

Odběr 3 hodina 

629 °C 

vodík 0,05 12,13 41,28 

kyslík 18,92 0,04 < 0,01 

dusík 73,28 1,48 1,19 

metan < 0,01 37,56 27,61 
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OZNAČENÍ 

KOMPONENTY V 

PYROLÝZNÍM PLYNU 

SLOŽENÍ PYROLÝZNÍCH PLYNŮ.[OBJ. %] 

Odběr 1 hod 

38 °C 

Odběr 2 hodina 

109 °C 

Odběr 3 hodina 

629 °C 

oxid uhelnatý < 0,01 8,93 11,56 

oxid uhličitý 0,07 13,52 3,69 

ethen < 0,01 2,63 2,51 

ethan < 0,01 5,69 0,38 

propen < 0,01 0,96 0,05 

propan < 0,01 3,03 0,05 

 

Tabulka 10: Složení pyrolýzních plynů směsného paliva – test 

OZNAČENÍ 

KOMPONENTY 

V PYROLÝZNÍM 

PLYNU  

SLOŽENÍ PYROLÝZNÍCH PLYNŮ.[OBJ. %] 

Odběr 1 hod 

49 °C 

Odběr 2 hodina 

102 °C 

Odběr 3 hodina 

633 °C 

vodík 21,63 11,85 38,59 

kyslík 8,03 < 0,01 < 0,01 

dusík 48,59 0,32 0,79 

metan 0,63 28,33 29,06 

oxid uhelnatý 15,62 7,44 9,47 

oxid uhličitý 4,87 30,63 4,13 

ethen < 0,01 1,55 3,20 

ethan < 0,01 3,99 0,52 

propen < 0,01 0,62 0,09 

propan < 0,01 1,72 0,01 
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Tabulka 11: Výtěžnost produktů pyrolýzních testů  

OZNAČENÍ 

KOMPONENTY 

PRODUKTŮ 

PYROLÝZY 

OZNAČENÍ VSÁZKOVÉHO MATERIÁLU A 

VÝTĚŽNOST PRODUKTU PYROLÝZY V HM. 

% 

Pokrutina test 1 test 2 

pevný pyrolyzát (uhlík) 26,59 48,74 49,68 

voda 22,45 15,58 15,11 

dehet, olej 32,02 18,39 18,23 

plyn, vč. ztráty 18,94 17,29 16,98 

↓Σ výtěžností 100 100 100 

 

V první části testování byla pyrolyzována čistá pokrutina bez přísad. Z výsledků 

uvedených v tabulce 6 je patrné, že z pyrolýzy čistých pokrutin plyne, že obsahují vysoký 

podíl uhlíku, má vysokou výhřevnost, přiměřený obsah popela.  

Na základě těchto testů je možno konstatovat, že pevný pyrolýzní zbytek je možné 

za vhodnou složku směsných paliv. Jednou z možných variant úpravy je využití méně 

kvalitní uhelné hmoty s dalšími energeticky významnými látkami odpadního charakteru 

s cílem zvýšit výhřevnost Qi
d
 výsledného produktu. 

V rámci testování směsného paliva byly provedeny 2 testy s cílem zjistit 

kvalitativní parametry. Použité uhlí mělo vyšší sirnatost (obsah síry) okolo 1 % 

a výhřevnost okolo 30 MJ/kg. Výtěžnost produktů pyrolýzních produktů je v tabulce 11. 

Z ní plyne, že pokud by se pyrolyzovala čistá pokrutina, tak vznikne cca 26,5 % pyrolyzátu 

(pevného produktu). Pyrolýzou směsi vznikne cca 50 % pevného pyrolyzátu. Rozbor 

pevného pyrolyzátu pokrutiny je v tabulce 6, výhřevnost byla 26,59 MJ/kg, což 

je v porovnání s klasickým spálením pokrutiny nárůst o cca 6 MJ/kg.  

V další fázi experimentu byla testována směs pokrutiny a uhlí. Uhlí bylo vybráno 

z lokality dolu ČSA na Mostecku, rozbory jsou uvedeny v tabulce 5. Poměr jednotlivých 

složek ve směsi byl zvolen 1:1:1, teplota pyrolýzy byla 650 °C, při dosažení této teploty 
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bylo hodinové zdržení vzorku v retortě a pak následovalo chlazení. V průběhu testování 

byly odebírány pyrolýzní plyny.  

Rozbory pevných pyrolyzátů jsou uvedeny v tabulce 8, z nichž plyne, 

že výhřevnost směsi je cca 27 MJ/kg, obsah síry byl cca 0,4 % a popelnatost byla do 20 %.  

Rozbory pyrolýzních plynů jsou v tabulkách 9 a 10. Byly odebírány vždy 3 vzorky 

z jednoho testu v časovém rozestupu 1 hodina. Z výsledků plyne, že s rostoucí teplotou 

roste množství vodíku a metanu ve směsi, naopak klesá podíl kyslíku a dusíku. Vliv teploty 

je spojený se změnou množství a složení reakčních plynů. U teplot nad 200 °C ve vsázce 

dochází k dehydrataci a dekarboxylaci. S následným růstem teploty se v plynu objevuje 

oxid uhličitý a roste podíl uhlovodíků (metan, etan, eten). U teplot nad 500 °C klesá podíl 

plynné fáze. 

Pokrutiny představují vhodnou složku pro tvorbu směsného tuhého paliva. 

Přídavkem k fosilnímu palivu snižují jeho sirnatost, dosahují vysoké výhřevnosti 

(testováním byla stanovena výhřevnost cca 26 MJ/kg).  
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6 ZÁVĚR 

Zásoby fosilních paliv se rok od roku ztenčují a je nutné hledat různé alternativy, 

jak vyrábět energie nejen spalováním uhlí. Jednou z možností je využívat odpady jako 

palivo. Problémem může být jejich negativní vliv na životní prostředí, nákladovost 

na zařízení a technologie = ne všechny odpady se hodí jako palivo.  

Diplomová práce se zabývá využitím pokrutiny řepky olejky pro energetické 

využití. Cílem bylo ověřit možnost využití těchto pokrutin pro tvorbu směsného paliva. 

Nejprve byla testována čistá pokrutina, výsledky testování jsou uvedeny v kapitole 5.5.  

Čistá pokrutina je jako palivo vhodná, výhřevnost je 18 MJ/kg, při popelnatosti 8,5 

% a obsahu síry 0,8 %. Pyrolýzou čisté pokrutiny vznikne pevný produkt, jehož rozbor 

je v tabulce 6. Pyrolýzou pokrutiny vzroste výhřevnost pevného produktu o cca 6 MJ/kg, 

klesne obsah síry, naopak vzroste obsah popela. Analýza pyrolýzních plynů ukázala, 

že s vyšší teplotou se mění složení plynů, kdy při vyšší teplotě je vyšší obsah metanu 

a vodíku a klesá podíl kyslíku a dusíku.  

V další fázi bylo testováno směsné palivo, jehož složku tvořila pokrutina a dva 

druhy hnědého uhlí v poměru 1:1:1.  

Pevné pyrolyzáty směsného paliva mohou být používány jako palivo, neboť byla 

stanovena výhřevnost cca 27 MJ/kg, obsah síry do 0,4 % a obsah popela do 19 %. Rovněž 

u těchto experimentů byly odebírány pyrolýzní plyny, jejich rozbor je v tabulkách 9 a 10. 

Při teplotách nad 600 °C obsahují plyny cca 40 % vodíku, 29 % metanu a 10 % oxidu 

uhelnatého.  

Pokrutiny představují vhodnou alternativu a příměs pro výrobu směsného tuhého 

paliva. Přídavkem do směsi s uhlím dochází k navýšení výhřevnosti, a snížení obsahu síry. 
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