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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi agropelet a jejich spalováním v domovních 

spalovacích zařízeních. V úvodu první části práce je nejprve popsáno, co jsou to agropelety 

a jak se vyrábí. Následuje charakteristika agropelet jako paliva a srovnání s ostatními tuhými 

palivy. Závěr první části je věnován samotnému spalování a tvorbě emisí v jeho průběhu. Druhá 

část bakalářské práce je zaměřena na praktické ověření vlastností vybraných agropelet jako 

paliva. Obsahuje také experimentálně naměřené hodnoty emisí při jejich spalování. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the characteristics of the agropellets and with their combustion 

in the house combustion units. In the introduction of the first part is described what 

the agropellets are and how they are produced. It is followed by a characteristics 

of the agropellets as a fuel and by their comparison to the other solid fuels. The end of the first 

part is dedicated to a combustion itself and the creation of emissions during it’s combustion. 

The second part of the bachelor thesis is focused on a practical verification of the characteristics 

of the selected agropellets as a fuel. It also includes the experimentally measured values 

of emissions during their combustion. 
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Úvod 

Existence lidské společnosti byla odjakživa závislá na energii. Nejdůležitější byla vždy energie 

tepelná. Tu lidstvo od počátků získává spalováním různých materiálů. Zpočátku se jednalo 

hlavně o spalování dřevní biomasy. Stále se zvyšující poptávka však způsobila rozsáhlé kácení 

lesů, což znamenalo významný zásah do životního prostředí. Navíc s růstem a vývojem 

průmyslu přišli požadavky na nové, lepší zdroje energie s větší výhřevností. Z tohoto důvodu 

byla dřevní biomasa téměř zcela nahrazena palivy jako je ropa, uhlí nebo zemní plyn. 

Ropa, uhlí i zemní plyn jsou však paliva fosilní, neobnovitelná. Získávání těchto paliv ovšem 

znamenalo opět obrovský zásah do životního prostředí. Často docházelo k rozsáhlým 

a nevratným devastacím krajiny. Spalování těchto paliv také není příliš ekologické. Uvolňuje 

se při něm velké množství látek, které mají negativní dopad na životní prostředí. Zásoby těchto 

paliv jsou navíc omezené, a proto se na ně lidstvo nemůže spoléhat donekonečna. Proto bylo 

donuceno opět hledat nové, alternativní zdroje energie, které jednou budou schopny zcela 

nahradit zdroje fosilní. Řešením se zdá být využívání tzv. obnovitelných zdrojů energie. 

Mezi tyto obnovitelné zdroje energie patří například solární energie, větrná energie, vodní 

energie, geotermální energie nebo také biomasa. Jedná se o zdroje, které se díky činnosti lidí 

či vlivem přírodních procesů dokážou obnovovat. Pro Českou republiku představuje největší 

potenciál právě biomasa. V poslední době se rozšiřuje využívání tzv. rostlinné biomasy. 

Biomasa představuje čtvrtý největší zdroj energie na světě. Na světové produkci energie 

se podílí přibližně 10 %. Biomasa se dá využít na výrobu tepla, elektřiny i pohonných hmot. 

Velkou výhodu představuje tzv. nulová bilance emisí 𝐶𝑂2. To znamená, že rostliny během 

svého růstu spotřebovávají 𝐶𝑂2. Během spalovacího procesu se však 𝐶𝑂2 uvolňuje zpět 

do atmosféry. Množství 𝐶𝑂2 při těchto pochodech je zhruba v rovnováze. 

Biomasa má také několik nevýhod. Mezi ty největší patří to, že pěstování biomasy vytlačuje 

pěstování klasických plodin využívaných k výrobě potravy. Řešením tohoto problému 

je využívání tzv. odpadní biomasy. Jedná se například o piliny, slámu, zbytky zemědělských 

plodin atd. Navíc má biomasa ve srovnání s fosilními palivy poměrně nízkou energetickou 

hustotu a vysokou vlhkost. Proto se biomasa před spalováním většinou upravuje do formy briket 

nebo pelet. 

Při spalovacím procesu jakéhokoliv paliva však vzniká celá řada nežádoucích látek, které 

mohou být toxické a karcinogenní. Proto se v dnešní době klade důraz zejména na ekologičnost, 

ale také na ekonomičnost a efektivitu při spalování. K co největšímu přiblížení těmto 

požadavkům se uskutečňuje velké množství studií paliv. Postup těchto studií je většinou 

předepsán příslušnými normami.  

Náplní této práce je právě využití nedřevní biomasy ve formě pelet k získávání tepelné energie. 

Jsou zde provedeny rešerše vlastností agropelet jako paliva a spalování agropelet se zaměřením 

na tvorbu emisí a 𝑇𝑍𝐿. V závěru je také provedeno experimentální ověření těchto rešerší. 
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1 Agropelety 

Agropelety jsou výlisky ve tvaru válečků o určitém průměru a délce, které jsou vyrobeny 

převážně z fytomasy. Tyto výlisky se vyznačují vysokou koncentrací materiálu, z čehož plyne 

značné množství jejich výhod. Agropelety se vyrábí ze zbytků suchých rostlin zemědělské 

výroby. Jedná se například o zbytky slámy, sena, odpadů vzniklých při čištění obilnin, olejnin 

a luštěnin, energetické rostliny atd. Proces jejich výroby se nazývá peletizace. [1] 

 

 

Obr. 1.1 Pelety z rostlinné biomasy 

 

1.1 Výroba agropelet 

Princip výroby pelet je založený na procesu zhutňování. To znamená, že se zvyšuje objemová 

a energetická hustota paliva. Jedná se o poměrně složitý a energeticky náročný proces. 

Výsledným materiálem jsou výlisky o určitých tvarech a rozměrech. [2] 

Optimální vlhkost materiálu při zahájení peletizačního procesu se pohybuje mezi 10 až 12 %. 

Dosažením těchto hodnot vlhkosti získáme pelety o vhodných výsledných vlastnostech 

při současném zaručení dobrého průběhu výrobního procesu. Velikost částic by se měla 

pohybovat maximálně do 1/5 průměru výsledných pelet, proto se vstupní materiál nejčastěji 

šrotuje na částice o velikosti 4 až 6 𝑚𝑚. Často se povrch materiálu před samotnou peletizací 

navlhčuje za účelem nabobtnání a uvolnění lepivých látek na povrchu materiálu. [3] 

Výchozí rostlinný materiál je nejčastěji stlačen sběracími lisy do formy balíků. Ty jsou pomocí 

rozdružovače s metačem rozebrány a jednotlivá stébla jsou nasekána na délku do 15 𝑐𝑚. [4] 

Před šrotováním se materiál zbavuje všech nežádoucích příměsí. Pomocí výkonného 

magnetického separátoru se odstraní všechny ferokovové příměsi. Kamení a dalších nečistot 

se zbavíme použitím pneumatického rozdružovače, který pracuje na základě rozdílu měrných 

hmotností. [3] Poté je materiál rozdrcen např. kladívkovým drtičem tak, aby frakce řezanky 

zhruba odpovídala průměru výsledných pelet. Řezankou nazýváme výstupní materiál procesu 

drcení. [4]  
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Samotná peletizace se uskutečňuje pomocí protlačovacích granulačních lisů, tzv. granulátorů. 

[2] Nejčastěji se vyskytují granulátory s plochou matricí, které jsou pro peletizaci rostlinné 

biomasy nejvýhodnější. [4] Pomocí rotace rolen po povrchu matrice je nadrcený materiál 

vysokým tlakem protlačován přes otvory matrice. [5] Proces protlačování probíhá za teploty 

kolem 100 ℃, při které se lignin obsažený v rostlinách stává lepivým a slouží jako pojivo. [1] 

Pomocí nožů umístěných pod matricí dochází k odlomení pelet od matrice. Díky výškové 

nastavitelnosti těchto nožů můžeme regulovat délku výsledných pelet. [4] 

 

 

Obr. 1.2 Schéma vertikálního peletovacího stroje [2] 

1 – plochá matrice, 2 – rolny, 3 – lisovací komora, 4 – nože, 5 – pelety, 6 – řezanka 

 

Vzniklé pelety o vysoké teplotě se pro dosažení požadované pevnosti a trvanlivosti zchladí 

v protiproudém chladiči. [1] Vlivem proudu vzduchu a vibrací dochází k oddělení pelet 

od odrolu, který se vrací zpět na začátek peletizačního procesu. [3] 

1.2 Fytomasa 

Fytomasa je základní surovinou pro výrobu agropelet. Jedná se o rostlinnou biomasu, kterou 

tvoří převážně zemědělské rostliny. Existuje mnoho druhů rostlin, které jsou vhodné pro výrobu 

agropelet. Tyto rostliny mohou být pěstovány přímo pro účely výroby biopaliva, nebo se jedná 

o přebytek těchto rostlin ze zemědělské výroby. 

Nejčastějšími rostlinami pro výrobu agropelet jsou žito, pšenice, kukuřice, řepka olejná, 

slunečnice, ječmen, tráva, šťovík, hrách atd. Vzhledem k dostupnosti na trhu a ceně se dále 

budeme zabývat převážně peletami ze slámy pšenice, řepky olejné a kukuřice.  
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1.2.1 Pšenice 

Jedná se o poměrně kvalitní palivo. V porovnání se dřevem obsahuje vyšší množství síry 

a popela. Popel obsahuje poměrně nízké množství těžkých kovů. Kvůli nízkým teplotám 

tavitelnosti popela hrozí jeho spékání v ohništi. Při vlhkosti do 10 % je výhřevnost pšenice 

cca 15 𝑀𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1. [6] 

1.2.2 Řepka olejná 

Sláma řepky olejné je dalším kvalitním palivem, které se oproti dřevu rovněž vyznačuje 

vysokým obsahem popela a síry. Obsah těžkých kovů v popelu je nízký a díky vysokým 

teplotám tavitelnosti nehrozí jeho spékání při spalování. Výhřevnost při vlhkosti do 10 % 

se rovněž pohybuje okolo 15 𝑀𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1. [6] 

1.2.3 Kukuřice 

Jedná se o další palivo typu pšenice a řepky. Z toho plynou jejich podobné vlastnosti (vysoký 

obsah popela a síry, nízký obsah těžkých kovů v popelu).  Při stejné vlhkosti však dosahuje 

nižší výhřevnosti, a to kolem 13,7 𝑀𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1. [6] 

1.3 Hrubý rozbor 

Hrubý rozbor je dán poměrem mezi hořlavinou (ℎ), popelovinou (𝐴𝑟) a vodou (𝑊𝑟) v palivu. 

Obecně lze složení vyjádřit zápisem: 

ℎ + 𝐴𝑟 + 𝑊𝑟 = 100 %  (1) 

kde index 𝑟 znamená, že se jedná o hmotnostní obsahy v surovém palivu. [7] 

Hořlavina představuje chemicky vázanou energii v palivu. Jde o hlavní složku paliva, která 

se skládá ze tří aktivních (uhlík, vodík a síra) a dvou pasivních (dusík a kyslík) prvků. [7] 

Nejvýraznější vliv na vzněcování paliva a spalovací proces má tzv. prchavá hořlavina. Obecně 

platí, že s rostoucím geologickým stářím paliva roste i podíl prchavé složky hořlaviny. [8] 

Popel a voda v palivu tvoří tzv. balast. Balastem rozumíme nežádoucí část paliva, která 

má negativní vliv na jeho spalovací vlastnosti. Čím vyšší je množství balastu v palivu, tím nižší 

je jeho spalné teplo, výhřevnost a cena. [6] 

 

Přimísená 

voda 

Surové palivo 

Voda Popelovina Hořlavina 

Balast (přítěž) Prchavý podíl Tuhý podíl 

Spálením vznikne 

Vodní pára 
Tuhé zbytky – škvára 

(struska), popílek 
Spaliny 

Obr. 1.3 Schéma hrubého rozboru tuhých paliv [7] 
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Pro agropelety je typický nízký obsah popeloviny a vody. Množství popele vzniklého 

spalováním agropelet ze stébelnin se většinou pohybuje okolo 5 až 6 %. Obsah vody u pelet 

z rostlin bývá většinou kolem 10 až 12 %. Obsah těžkých kovů je zanedbatelný. [9] 

V porovnání s běžnými fosilními palivy (uhlí, lignit, koks atd.) je podíl prchavé hořlaviny 

v palivu z biomasy mnohem vyšší. U velmi kvalitních agropelet se může její množství 

pohybovat až do 90 %. 

Pro srovnání hrubého rozboru rostlinných pelet s dřevěnými peletami a dalšími palivy je níže 

uvedena tabulka 1.1. 

 

Tab. 1.1 Hrubý rozbor různých druhů paliv [7][9][10] 

 Obsah vody 

[%] 
Obsah popeloviny 

[%] 
Obsah prchavé 

hořlaviny [%] 

Rostlinné pelety 8–14 5–6 - 

Dřevěné pelety 6–12 0,5–1,1 - 

Černé uhlí 5,2 9,1 40,2 

Papírový odpad 8 0,6 70 

Městské odpady 12 60 - 

Biologicky 

dosoušená biomasa 
20–45 20 - 

 

Obsah vody, popeloviny a prchavé hořlaviny nám u agropelet ovlivňuje mnoho parametrů. 

Nejvíce však záleží na druhu výchozí suroviny, ze které chceme agropelety vyrábět. Zejména 

pak na samotném hrubém rozboru dané suroviny. 

 

Tab. 1.2 Hrubý rozbor některých druhů výchozích surovin pro výrobu agropelet [2][14] 

 Obsah vody 

[%] 
Obsah popeloviny  

[%] 
Obsah prchavé 

hořlaviny [%] 

Sláma z pšenice 15 5,7 77 

Sláma z řepky 17–18 6,2 76 

Sláma z kukuřice - 6,7 77 

Energetické seno 15  70–75 

 

Pro srovnání se surovinami ze dřeva uvádím na následující stránce tabulku 1.3. 
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Tab. 1.3 Hrubý rozbor některých druhů dřevin [2] 

 Obsah vody 

[%] 
Obsah popeloviny  

[%] 
Obsah prchavé 

hořlaviny [%] 

Buk (s kůrou) - 0,5 84 

Topol - 1,8 81 

 

Důležitou roli hraje také samotná kvalita slámy, která mimo jiné závisí například na podnebí 

nebo hnojení. Proto nelze přesně určit vlastnosti a složení výchozí suroviny. Pokud porovnáme 

výsledky různých výzkumů, jejich hodnoty se nám budou zcela jistě lišit. 

Nakonec zde uvádím tabulku porovnání hrubého rozboru samotných pelet z různých druhů 

rostlin. 

 

Tab. 1.4 Hrubý rozbor různých druhů slámy slisovaných do pelet [6] 

 Obsah vody 

[%] 
Obsah popeloviny 

[%] 
Obsah prchavé 

hořlaviny [%] 

Kukuřičná sláma 12 15 - 

Řepková sláma 12 9 - 

Šťovíková sláma 12 4,9 - 

Sójová sláma 12 5,6 - 

 

1.4 Chemické složení 

Chemické složení agropelet je opět dáno chemickým složením výchozí suroviny, ze které 

jsou dané pelety vyrobeny. V našem případě jde tedy o rostlinnou biomasu. 

Největší podíl v palivu z biomasy připadá na uhlík (𝐶), vodík (𝐻2) a kyslík (𝑂2). Jak již bylo 

zmíněno, prvky uhlík a vodík patří mezi tzv. aktivní prvky a jejich oxidací se uvolňuje tepelná 

energie. [6] 

Dále v biomase najdeme prvky jako síra (𝑆), chlór (𝐶𝑙) a dusík (𝑁2). Tyto prvky mají 

při spalování biomasy značný vliv na produkci škodlivých látek. [6] 

Kromě již zmíněných prvků obsahuje biomasa ještě mnoho tzv. stopových prvků. Patři mezi 

ně např. olovo (𝑃𝑏), sodík (𝑁𝑎), draslík (𝐾), vápník (𝐶𝑎), měď (𝐶𝑢), zinek (𝑍𝑛) a další. [6] 

Chemické složení výchozích surovin pro výrobu rostlinných agropelet a jejich srovnání 

se surovinami pro výrobu dřevních pelet a některými fosilními palivy nalezneme v tabulce 1.5 

na následující stránce. 
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Tab. 1.5 Chemické složení biomasy a některých fosilních paliv [6] 

 Složky paliva v suché hmotě [%] 

𝑪 𝑯𝟐 𝑶𝟐 𝑵𝟐 𝑺 𝑪𝒍 

Smrkové dřevo s kůrou 49,8 6,3 43,2 0,13 0,015 0,005 

Bukové dřevo s kůrou 47,9 6,2 45,2 0,22 0,015 0,006 

Topol – krátké výhonky 47,5 6,2 44,1 0,42 0,031 0,004 

Vrba – krátké výhonky 47,1 6,1 44,3 0,54 0,045 0,004 

Kůra z jehličnatého dřeva 51,4 5,7 38,7 0,48 0,085 0,019 

Žitná sláma 46,6 6,0 42,1 0,55 0,085 0,400 

Pšeničná sláma 45,6 5,8 42,4 0,48 0,082 0,190 

Triticale sláma 43,9 5,9 43,8 0,42 0,056 0,270 

Ječmenná sláma 47,5 5,8 41,4 0,46 0,089 0,400 

Řepková sláma 47,1 5,9 40,0 0,84 0,270 0,470 

Pšeničné zrno se slámou 45,2 6,4 42,9 1,41 0,120 0,090 

Triticale zrno se slámou 44,0 6,0 44,6 1,08 0,180 0,140 

Zrno pšenice 43,6 6,5 44,9 2,28 0,120 0,040 

Zrno triticale 43,5 6,4 46,4 1,68 0,110 0,070 

Řepkové semeno 60,5 7,2 23,8 3,94 0,100 0,000 

Ozdobnice čínská 47,5 6,2 41,7 0,73 0,150 0,220 

Hospodářské seno 45,5 6,1 41,5 1,14 0,160 0,220 

Tráva z pastvin 46,1 5,6 38,1 1,34 0,140 1,390 

Černé uhlí 72,5 5,6 11,1 1,30 0,940 <0,1 

Hnědé uhlí 65,9 4,9 23,0 0,70 0,390 <0,1 
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1.5 Palivové vlastnosti 

Z energetického hlediska jsou nejdůležitější parametry paliva jeho spalné teplo a výhřevnost. 

Spalné teplo 𝑄𝑠 [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] je teplo uvolněné dokonalým spálením 1 𝑘𝑔 paliva při ochlazení 

spalin na 20 ℃, přičemž voda ve spalinách zkondenzuje, tzn. je v kapalné fázi. [7] Pro určení 

spalného tepla se používá kalorimetr, uvnitř kterého se za určitých podmínek spálí 1 𝑘𝑔 paliva. 

Poté se spočítá spalné teplo pomocí vzorce: 

𝑄𝑠 =
𝑉∙∆𝑇

𝐺
 [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1]      (2) 

kde 𝑉 [𝑘𝐽 ∙ 𝐾−1] je vodní hodnota kalorimetru, 

∆𝑇 [𝐾]  je změna teploty, 

𝐺 [𝑘𝑔]  je hmotnost paliva. [7] 

Výhřevnost 𝑄𝑖
𝑟 [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] je teplo uvolněné dokonalým spálením 1 𝑘𝑔 paliva při ochlazení 

spalin na 20 ℃, přičemž voda ve spalinách zůstane v plynné fázi. [7] Pro určení výhřevnosti 

se za pomoci změřeného spalného tepla používá výpočet podle vzorce: 

𝑄𝑖
𝑟 = 𝑄𝑠 − 𝑟 ∙ (𝑊𝑟 + 8,94 ∙ 𝐻2) [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1]   (3) 

kde 𝑟 [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] je výparné/kondenzační teplo vody, 𝑟 = 2454 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1, 

𝑊𝑟 [−]  je obsah vody v palivu, 

𝐻2 [−]  je obsah vodíku v surovém palivu. [7] 

Výhřevnost závisí na mnoha vlastnostech paliva, jako je prvkový rozbor hořlaviny nebo poměr 

celulózy a ligninu.  Nejvíce ji však ovlivňuje obsah vody neboli vlhkost paliva. 

 

 

Obr. 1.4 Závislost výhřevnosti na obsahu vody [8] 
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V následující tabulce jsou uvedeny výhřevnosti a spalná tepla některých výchozích surovin 

(v suchém stavu) pro výrobu rostlinných agropelet a opět jejich srovnání s různými palivy. 

 

Tab. 1.6 Výhřevnost a spalné teplo biomasy a některých fosilních paliv v suchém stavu [6] 

 Výhřevnost [𝑴𝑱 ∙ 𝒌𝒈−𝟏] Spalné teplo [𝑴𝑱 ∙ 𝒌𝒈−𝟏] 

Smrkové dřevo s kůrou 18,8 20,2 

Bukové dřevo s kůrou 18,4 19,7 

Topol – krátké výhonky 18,5 19,8 

Vrba – krátké výhonky 18,4 19,7 

Kůra z jehličnatého dřeva 19,2 20,4 

Žitná sláma 17,4 18,5 

Pšeničná sláma 17,2 18,5 

Triticale sláma 17,1 18,3 

Ječmenná sláma 17,5 18,5 

Řepková sláma 17,1 18,1 

Pšeničné zrno se slámou 17,1 18,7 

Triticale zrno se slámou 17,0 18,4 

Zrno pšenice 17,0 18,4 

Zrno triticale 16,9 18,2 

Řepkové semeno 26,5 - 

Ozdobnice čínská 17,6 19,1 

Hospodářské seno 17,4 18,9 

Tráva z pastvin 16,5 18,0 

Černé uhlí 29,7 - 

Hnědé uhlí 20,6 - 

 

Hodnoty platí však pouze pro paliva s 0% obsahem vody. Biomasa pro agropelety 

však obsahuje většinou zhruba 10 % vody. Při spalování se část energie spotřebuje na odpaření 

této vody a výhřevnost paliva klesne. Pro porovnání uvádím tabulku 1.7 na následující stránce. 
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Tab. 1.7 Výhřevnost některých druhů biomasy v závislosti na obsahu vody [2] 

 Výhřevnost [𝑴𝑱 ∙ 𝒌𝒈−𝟏] Obsah vody [%𝒉𝒎.] 

Smrk 16,40 11,0 

Buk 14,96 13,6 

Topol 16,20 10,2 

Vrba 16,10 10,0 

Jehličnaté dřevo 15,58 15,0 

Sláma obilovin 15,46 10,0 

Sláma pšenice 14,58 13,0 

Sláma řepky 14,90 9,5 

Sláma kukuřice 13,70 8,9 

Lněné stonky 16,10 10,3 

Saflor (světlice barvířská) 15,50 9,8 

Amarant 13,80 10,8 

Sléz přeslenitý 14,00 12,6 

Šťovík krmný 15,50 10,0 

 

Tyto tabulky platily pro výchozí materiál pro výrobu agropelet. Při samotné peletizaci 

však dochází ke snižování obsahu vody a výsledné agropelety tak mají výhřevnost o něco vyšší 

než výchozí surovina, ze které jsou vyrobeny. Výhřevnost také závisí na kvalitě agropelet 

a na procentu příměsí, které obsahují. Obecně platí, že čím světlejší agropelety 

jsou, tím jsou kvalitnější. 

V tabulce 1.8 jsou uvedeny výhřevnosti a spalná tepla samotných agropelet z některých druhů 

slámy.  

 

Tab. 1.8 Výhřevnosti a spalná tepla různých druhů agropelet [6] 

 Spalné teplo 

[𝑴𝑱 ∙ 𝒌𝒈−𝟏] 
Výhřevnost 

[𝑴𝑱 ∙ 𝒌𝒈−𝟏] 
Obsah vody 

[%] 

Sláma kukuřice 16,1 15,2 12 

Sláma řepky 17,9 16,69 12 

Sláma šťovíku 16,41 15,02 12 

Sláma sóji 16,41 15,01 12 
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Tab. 1.9 Porovnání výhřevností [6] 

 Výhřevnost [𝑴𝑱 ∙ 𝒌𝒈−𝟏] 

Sláma 

(𝟎% vlhkost) 

Sláma 

(𝟗 − 𝟏𝟎% vlhkost) 

Pelety 

(𝟏𝟐% vlhkost) 

Sláma řepky 17,1 14,9 16,69 

Sláma kukuřice - 13,7 15,2 

Sláma šťovíku - 15,5 15,02 

 

Vyšší výhřevnost fytomasy slisované do pelet nám vychází i z porovnání tabulek 1.6, 1.7 a 1.8. 

I přes větší množství vody v peletách jsou jejich výhřevnosti většinou vyšší než u neslisovaných 

surovin. 

U tuhých paliv se určuje celá řada dalších vlastností. Patří mezi ně např. měrná hmotnost, sypná 

hmotnost, teplota samovznícení atd. 

 

Tab. 1.10 Porovnání dřevních a rostlinných pelet [9] 

 Dřevní pelety Rostlinné pelety 

Průměr [𝒎𝒎] 6–25 10–25 

Délka [𝒎𝒎] do 50 do 50 

Měrná hmotnost [𝒌𝒈/𝒅𝒎𝟑] 1,1–1,4 1,0–1,2 

Sypná hmotnost [𝒕/𝒎𝟑] 0,6 0,55–0,6 

 

Vzhledem ke stavbě a provozu kotlů určených pro spalování tuhých paliv hrají významnou roli 

tzv. charakteristické teploty popele. U pelet ze stébelnin hrají tyto teploty obzvláště významnou 

roli, jelikož jejich hodnoty jsou u těchto druhů paliv výrazně nižší než u paliv klasických. 

Jedná se o teplotu deformace, měknutí (𝑡𝑎), tavení (𝑡𝑏) a tečení (𝑡𝑐). Tyto teploty lze určit 

mnoha způsoby. Dle Č𝑆𝑁 𝐼𝑆𝑂 540 se teploty určí z deformací válečku nebo jehlanu popele 

o hraně 3 𝑚𝑚 při jeho ohřívání. Průběh této metody znázorňuje obr. 1.5. [7] 

 

 

Obr. 1.5 Tavení pokusného válečku popele dle normy [11] 
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Pro teplotu měknutí je charakteristické ohnutí špičky jehlanu, teplota tavení je dosažena, 

když se jehlan zhroutí v polokouli a teplota tečení, když se vzorek rozteče na podložce. [7] 

Z praktického hlediska nám teplota měknutí určuje minimální teplotu, kdy začne docházet 

k nalepování popele na výhřevné plochy a tím ke zhoršení prostupu tepla ze spalin do média. 

Teplota tečení nám určuje situaci, kdy dojde k roztavení popele. [7] 

S ohledem na použitelnost paliva a na provozní podmínky představuje jednu z významných 

vlastností teplota tavení popelovin a s tím související spékání. To se negativně projevuje 

především na roštu, kde dochází k zanášení a spékání a tím i ucpání přístupových cest pro palivo 

i pro vzduch [12] 

 

Tab. 1.11 Charakteristické teploty popele některých surovin [5] 

 Rašelina Řepková 

sláma 

Dřevní 

hmota 

Šťovík Obilná 

sláma 

𝒕𝒂 [℃] 900 750 1 160 1 306 830 

𝒕𝒃 [℃] - 1 273 1 340 >1 500 850–900 

𝒕𝒄 [℃] - - 1 350 >1 500 850–900 

 

Z předchozí tabulky lze vyčíst, že teplota měknutí u rašeliny, řepkové slámy a obilné slámy 

je oproti dřevu výrazně nižší. Je zřejmé, že některá paliva z rostlinné biomasy mají potíže 

se spékáním popelovin. S tím souvisí i zalepování stěn spalovací komory těžce odstranitelnou 

sklovitou hmotou. Těmto problémům se dá zabránit tak, že se plamen nejdříve vychladí 

pod teplotu měknutí a to např. použitím dostatečně velké spalovací komory, vhodným 

pásmováním vzduchu a vyšším přebytkem vzduchu nebo recirkulací spalin. [5] 

 

Měknutí (875 ℃) Tání (1 020 ℃) Tečení (1 055 ℃) 

   

Obr. 1.6 Charakteristické teploty popele pelety z řepkové slámy [11] 
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1.6 Spalování 

Spalování je exotermická reakce, při které se uvolňuje chemická energie vázaná v palivu 

a za vzniku vedlejších produktů spalování (spalin, popelovin) se mění na energii tepelnou. [8] 

Základním pochodem při procesu spalování je tzv. hoření – slučování kyslíku s látkou zahřátou 

na určitou teplotu. Hoření je řetězový děj, který může začít samovolně (samovznícením), nebo 

působením tepelného impulsu. Při hoření platí tzv. Hessův zákon. Ten říká, že výsledné reakční 

teplo nezávisí na cestě, kterou reakce probíhá, ale pouze na počátečním a konečném stavu 

reakce. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.7 Schéma Hessova zákona 

 

Proces hoření částice pevných paliv (tedy i biomasy či agropelet) probíhá následovně: 

• ohřev částice, 

• odpaření vlhkosti, 

• uvolnění prchavé hořlaviny, 

• hoření prchavé hořlaviny, 

• hoření uhlíku. [5] 

Nejjednodušším a nejspolehlivějším způsobem spalování biomasy je spalování na roštu 

za dostatečného kyslíku. Tato metoda většinou nevyžaduje žádnou speciální úpravu biomasy. 

Problémem nebývá ani vyšší vlhkost, avšak vzhledem k jejímu proměnnému složení je nutno 

věnovat vyšší pozornost optimálním podmínkám při spalování a při čištění výstupních spalin. 

Zejména je nutno kontrolovat emise oxidu uhelnatého a tuhých látek. [13] 

Chceme-li tedy využívat biomasu jako palivo, musíme brát ohled na její přípravu 

před spalováním a na její složení. Dodržení správného procesu spalování má společně 

se složením biomasy největší vliv na životní prostředí při spalování biomasy. [15] 

  

A D 

B C 

∆𝐻 

∆𝐻2 

∆𝐻1 ∆𝐻3 ∆𝐻 = ∆𝐻1 + ∆𝐻2 + ∆𝐻3 
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Tab. 1.12 Obsah chemických prvků v sušině [15] 

Prvek %𝒉𝒎. sušiny 

𝑪 40–46 

𝑯 5,5–6,5 

𝑶 40–44 

𝑵 1–5 

𝑺 0,05–0,08 

𝐂𝐥 0,02–1 

 

Prvek %𝒉𝒎. sušiny 

𝑲 0,3–5 

𝑵𝒂 0,02–0,5 

𝑪𝒂 0,3–5 

𝑩 <0,01 

𝑭𝒆 0,005–0,1 

𝐅 0,05–0,08 

 

Prvek %𝒉𝒎. sušiny 

𝑺𝒊 0,05–3 

𝑪𝒖 <0,01 

𝑴𝒈 0,01–1 

𝑴𝒏 <0,03 

𝐙𝐧 <0,01 

Proces spalování pevných fytopaliv ovlivňuje řada dalších faktorů: 

• vysoký podíl z paliva uvolňovaných plynných těkavých látek při teplotách nad 200 ℃, 

který může tvořit více než 80 % hmotnosti sušiny paliva, 

• dlouhé plameny při hoření fytopaliv tvořené velkým množstvím spalných plynů 

a obtížnosti průniku potřebného kyslíku do nich pro dokonalé spálení, 

• relativně dlouhá doba prohořívání spalných plynů, která trvá až několik vteřin, podle 

výkonu kotle a velikosti dohořívacích komor, během které nesmí být plamen nikde 

a ničím ochlazen, protože by docházelo ke tvorbě sazí, 

• teploty měknutí, tečení a tavení dřevního popele a popele ze stébelnin (860 − 1100 ℃), 

• paliva ze stébelnin s vyšším obsahem chlóru vyžadují zvláštní opatření u parních kotlů 

s vyšší teplotou u přehříváků než 550 ℃ s ohledem na vysokoteplotní korozi. [5] 

1.7 Kotle 

Ke spalování biomasy se používají různé typy roštových kotlů (pásové, šikmé, s přímým 

i vratisuvným roštem). Pro vyšší výkony se používají kotle fluidní, používané ke spalování 

hnědého uhlí. [7] 

Při konstrukci kotle na biomasu je nutno věnovat pozornost odlišnostem tohoto paliva oproti 

uhlí. Jedná se především o tyto specifické vlastnosti biomasy: 

• vysoký podíl prchavé hořlaviny, 

• nízká teplota měknutí popele, 

• malý podíl popelovin, 

• přítomnost síry, chloru a alkálií v palivu. [7] 

V úvahu musíme vzít i možnost velkého kolísání vlhkosti paliva a vlastnosti popelovin. Dále 

je důležité se rozmyslet, jaký druh biomasy se bude v daném kotli spalovat. Jde o to, že každý 

druh biomasy se svými vlastnostmi liší od ostatních. Z toho plyne, že kotel konstruovaný 

pro spalování např. dřevní štěpky nelze bez úprav používat pro spalování stébelnin. [7] 

Spalování stébelnin je složitější než spalování dřevin. Důvodem je potřeba vysoké rychlosti 

podávání volné stébelniny a nízká teplota měknutí popele, kvůli které je potřeba kotel udržovat 

na nízkých parametrech páry, aby nedocházelo k zastruskování. Kotle na biomasu se používají 

nejčastěji na vytápění domů a menších komplexů. [7]  
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Obr. 1.8 Schéma kotle na biomasu se šikmým roštem [7] 

 

Výrobou a prodejem kotlů určených ke spalování agropelet se zabývá celá řada firem. Jedná 

se například o firmy: Ekogalva s.r.o., Agromechanika v.o.s., Ekopel, Pelletia s.r.o. nebo Verner 

a.s. Někteří výrobci kromě kotlů nabízí i speciální krby, ve kterých je možno spalovat biomasu.  

Například firma Ekogalva s.r.o. vyvinula celou řadu automatických kotlů s názvem EkoScroll. 

Některé z těchto kotlů jsou schopny spalovat více druhů paliv. Mezi tyto vícepalivové kotle 

patří například kotel EkoScroll Alfa, ve kterém můžeme spalovat jak pelety, tak i uhlí. Naopak 

třeba kotel EkoScroll Beta je zástupcem kotlů určených výhradně ke spalování pelet. 

Tyto kotle dosahují vysoké účinnosti – až 93,1 % a podle Č𝑆𝑁 𝐸𝑁 303/5 jsou zařazeny 

do 5. emisní třídy. [16] 

 

   

Obr. 1.9 Automatický kotel EkoScroll Alfa – vlevo model, vpravo řez kotlem [16] 
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1.8 Emise 

V dnešní době převládá snaha nahrazovat fosilní tuhá paliva například právě biomasou 

i z důvodu produkce škodlivých látek při jejich spalování. Spalováním biomasy namísto 

běžných fosilních paliv většinou vzniká pouze zlomek skleníkových plynů a dalších 

znečišťujících látek. To však nemusí platit vždy. Množství těchto látek ovlivňuje složení paliva, 

typ spalovacího zařízení, spalovací proces a několik dalších faktorů. [8] 

Mezi nejvýznamnější prvky, které se podílejí na tvorbě škodlivých látek pří spalování 

jak fosilních paliv, tak i biomasy, patří síra, chlór a dusík. Čím více těchto prvků biomasa 

obsahuje, tím větší množství škodlivých látek se bude uvolňovat při jejím spalování. Množství 

těchto prvků v biomase závisí na typu biomasy a na místě, kde byla pěstována. V porovnání 

s běžnými fosilními palivy je však zanedbatelné. Významnější roli hraje například obsah 

železa, vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku a zinku. [14] 

Tyto škodlivé látky můžeme rozdělit do 3 základních skupin: 

• škodliviny z neúplného spalování – 𝐶𝑂, 𝐶𝑥𝐻𝑦, dehet, saze, 𝐻𝐶𝑁, 𝑁𝐻3, 𝑁2𝑂, 

• škodliviny z úplného spalování – oxidy dusíku (𝑁𝑂, 𝑁𝑂2), 𝐶𝑂2, 

• škodliviny ze stopových prvků nečistot – prach, síra, stopové množství kovů. [14] 

1.8.1 Oxidy uhlíku 

Množství oxidů uhlíku (𝐶𝑂𝑥) vznikajících při spalování závisí především na obsahu uhlíku 

v palivu a na dokonalosti technologie spalování. Jedná se především o oxid uhelnatý (𝐶𝑂) 

a oxid uhličitý (𝐶𝑂2). 

Plamen při hoření biomasy je tvořen oxidujícím 𝐶𝑂. Pokud dojde k ochlazení plamene 

před dohořením, dojde k vyloučení uhlíku ve formě sazí a k velkým teplotním ztrátám. 

V případě nedokonalého spalování dochází k úniku jedovatého 𝐶𝑂 do ovzduší. Z těchto důvodů 

jsou spalovací komory kotlů určených ke spalování biomasy větší a je do nich přiváděn 

sekundární i terciární ohřátý vzduch. [15] 

Uvolňování oxidu uhličitého do atmosféry přispívá ke skleníkovému efektu. Avšak rostliny 

při svém růstu tento plyn spotřebovávají. Množství 𝐶𝑂2 spotřebovaného v průběhu růstu 

rostliny zhruba odpovídá množství 𝐶𝑂2, které vznikne spálením této rostliny. Proto mluvíme 

o tzv. nulové bilanci oxidu uhličitého. [15] 

 

  

Obr. 1.10 Emisní faktory přepočítané na výhřevnost paliva – vlevo 𝐶𝑂, vpravo 𝐶𝑂2 [18] 
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1.8.2 Sloučeniny dusíku 

Patří sem oxid dusný (𝑁2𝑂), oxid dusnatý (𝑁𝑂), oxid dusičitý (𝑁𝑂2) a v případě 

nedokonalého spalování také čpavek (𝑁𝐻3). Emise 𝑁𝑂𝑥 vznikají spalováním biomasy 

při teplotách okolo 700 − 900 ℃ a představují závažný problém. Jejich tvorba závisí hlavně 

na obsahu palivového dusíku v biomase. Ten se pohybuje mezi 0,5 − 2 %. [19] 

Ideální případ přeměny dusíku v biomase představuje 𝑁2𝑂. Ten se podílí na globálním 

oteplování. Jeho množství v atmosféře je v porovnání s 𝐶𝑂2 malé, avšak účinek je o několik 

řádů vyšší. Spalováním biomasy však vzniká pouze malé množství 𝑁2𝑂. [15] 

Oxid dusnatý (𝑁𝑂) vzniká při teplotách nad 1000 ℃. Jelikož je nestálý tak většina oxiduje 

na oxid dusičitý (𝑁𝑂2). 𝑁𝑂2 způsobuje fotochemický smog, nebo se přeměňuje na dusičnany, 

které způsobují kyselé deště a jsou často masově vyplavovány do podzemních vod. [19] 

 

 

Obr. 1.11 Emisní faktory 𝑁𝑂𝑥 přepočítané na výhřevnost paliva [18] 

 

1.8.3 Tuhé znečišťující látky 

Tvorbu emisí ve formě 𝑇𝑍𝐿 ovlivňuje zejména spalovací proces. K eliminaci tuhých částic 

ve spalinách je nutný dostatečný přívod okysličovadla, vysoká teplota spalování a dokonalé 

spálení prchavé hořlaviny. Množství 𝑇𝑍𝐿 unikajících do ovzduší se v případě uzavřeného 

spalování snižuje použitím filtrů a vložek. U otevřeného spalování dělá velký problém popílek, 

který uniká do ovzduší. [8] 

Tyto částice mají velmi nepříznivý vliv na lidský organizmus. Jejich vlivem může dojít 

k podráždění očí, jícnu, průdušek a neurofyziologickým symptomům. Toto podráždění 

se projevuje nucením ke zvracení a dýchacími potížemi. Pro lidský organizmus 

jsou nejnebezpečnější částice menší než 0,1 𝜇𝑚. Ty se mohou dostat až do krve při čištění 

plicních sklípků. [14] 
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1.8.4 Sloučeniny síry 

Velkou výhodou spalování biomasy jsou téměř nulové emise síry. To je dáno zanedbatelným 

obsahem síry v biomase. Její množství se ve fytopalivech pohybuje pod hranicí 0,3 %. Tato 

síra může při spalování reagovat buď s kyslíkem za vzniku oxidu siřičitého (𝑆𝑂2), nebo 

s vodíkem za vzniku sirovodíku (𝐻2𝑆). Oxid siřičitý se dále může rozpouštět v kapičkách vody 

v ovzduší a způsobovat tak jev zvaný kyselé deště. [15] Díky tomu, že síry je v biomase velmi 

málo, nevznikají emise 𝑆𝑂2, ale spíše se síra přeměňuje na 𝐻2𝑆. [19] 

 

 

Obr. 1.12 Schéma tvorby kyselých dešťů [17] 

 

 

Obr. 1.13 Emise 𝐶𝑂, 𝑆𝑂2 a 𝑁𝑂2 při spalování paliv v kotlích malých výkonů [18] 
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1.8.5 Sloučeniny chlóru 

Sloučeniny chlóru mají podstatný vliv na životní prostředí a na živé organismy. 

Buď jsou obsaženy přímo v materiálu paliva, nebo vznikají při spalování. První takovou 

sloučeninou je kyselina chlorovodíková (𝐻𝐶𝑙). Ta při teplotách nad 550 ℃ způsobuje 

vysokoteplotní korozi na přehřívácích kotlů a její obsah závisí zejména na množství kůry, 

v níž je nejvíce koncentrována. Mnohem podstatnější je však skupina organických sloučenin, 

souhrnně označována jako tzv. persistentní organické polutanty (𝑃𝑂𝑃𝑠). Ty zůstávají v přírodě 

ve stabilní formě a nejsou schopny se odbourat ani za desítky let. Mezi ně patří: 

• polychlorované aromatické uhlovodíky – 𝑃𝐴𝐻, 

• polychlorované bifenyly – 𝑃𝐶𝐵, 

• polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany – (𝑃𝐶𝐷𝐷/𝐹). [15][19] 

𝑃𝐴𝐻 je široká skupina látek, které vznikají buď uvolňováním z materiálu paliva, nebo jako 

produkty spalování. Mezi jejich nejnebezpečnější vlastnosti patří schopnost přetrvávat 

v prostředí bez degradace, karcinogenní a mutagenní schopnosti. [19] 

𝑃𝐶𝐷𝐷 a 𝑃𝐶𝐷𝐹 se souhrnně označují jako dioxiny. Jedná se o jedny z nejjedovatějších látek 

na zemi (asi sedmdesátkrát jedovatější než kyanid draselný). Je to soubor asi dvou sta látek, 

přičemž 17 z nich je považováno za extrémně toxické, mutagenní a teratogenní (schopné 

poškozovat nenarozený plod). Dioxiny se v těle hromadí v tukových tkáních organismů, které 

je nejsou schopny vyloučit ani odbourat. [15] 

Dioxiny se vyskytují v plynné i pevné fázi. Běžně se vyskytují v atmosféře, ale pouze 

ve stopovém množství. Jedná se o velmi stabilní látky, které v přírodě rozkládá pouze 

ultrafialové záření. Jejich tvorba je závislá na: 

• morfologii uhlíku, 

• katalyzátoru, 

• volném (molekulárním) kyslíku, 

• chlóru. [19] 

 

 

Obr. 1.14 Emise 𝑃𝐴𝑈 při spalování různých paliv v kotlích malých výkonů [18] 
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Tab. 1.13 Emise 𝑃𝐶𝐷𝐷/𝐹 a dalších polutantů při spalování různých biopaliv [19] 

 𝑪𝒍 
[𝒎𝒈 𝒌𝒈⁄ ] 

𝑯𝑪𝒍 
[𝒎𝒈 𝒎𝒏

𝟑⁄ ] 
𝑪𝑶 

[𝒎𝒈 𝒎𝒏
𝟑⁄ ] 

𝑷𝑨𝑯 
[𝒎𝒈 𝒎𝒏

𝟑⁄ ] 
𝑷𝑪𝑫𝑫 

[𝒏𝒈 𝒎𝒏
𝟑⁄ ] 

𝑷𝑪𝑩𝒛 
[𝒏𝒈 𝒎𝒏

𝟑⁄ ] 
𝑷𝑪𝑷𝒉 

[𝒏𝒈 𝒎𝒏
𝟑⁄ ] 

Smrková štěpka 120 0,9 625 37 0,063 60 580 

Topolová štěpka 16 0,13 2 880 74 0,003 70 220 

Pelety z pšeničné 

slámy 
2 056 74 733,5 247 1,822 2 000 10 800 

Řezanka 

z pšeničné slámy 
1 500 89 165,5 33 0,631 1 300 3 000 

Pelety ze sena 2 890 173 325,5 69,5 0,835 600 2 800 

Řezanka ze sena 1 681 50 534 134 1,909 2 000 32 000 

Pelety z triticale 575 72 81,5 105 0,078 - 1 380 

Řezanka 

z triticale 
1 390 45 461 26 0,082 - 1 200 

Pokrutiny ze 

semene řepky 
194 17 697 115 0,365 230 000 3 280 

 

1.8.6 Kovy 

Jde hlavně o kovy alkalických zemin – draslík a sodík, které v kombinaci s chlórem a sírou 

způsobují korozi. Díky těmto prvkům dochází k tvorbě alkalických chloridů. Ty se mohou 

usazovat na povrchu výměníků a dalších místech kotle. Tam reagují se spalinami za vzniku 

síranu a uvolnění chlóru, což výrazně urychluje korozi. [19] 
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2 Experimentální část 

Jedním z cílů mé bakalářské práce bylo experimentálně ověřit vlastnosti vybraného paliva 

a ověřit tvorbu emisí 𝑇𝑍𝐿 na pilotní jednotce. Jedná se zejména o určení vlhkosti, obsahu popele 

a výhřevnosti vybraných paliv. Kvůli přesnosti probíhalo měření každého paliva 

na dvou vzorcích. Všechna tato měření probíhala v laboratořích Energetického ústavu. 

 

 

Obr. 2.1 Vzorky paliv před experimentálním měřením 

 

2.1 Vlhkost paliva 

Jako první přišlo na řadu určení vlhkosti paliva. Zvolil jsem metodu sušení v sušárně. 

V průběhu měření jsem postupoval podle normy ČSN EN 14775. Nejprve jsem zvážil prázdné 

misky. Poté jsem navážil od každého paliva dva vzorky přibližně po 30 gramech a nasypal 

je do zvážených misek. Sušení vzorků probíhalo v laboratorní sušárně při teplotě 105 ℃ 

po dobu čtyř hodin. 

Po vytažení z pece byly vzorky úplně vysušené. Opět jsem každý z nich zvážil a určil vlhkost 

paliva pomocí vzorce: 

𝑊 = 100 − (
𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜 𝑣𝑦𝑠𝑢š𝑒𝑛í

𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝ř𝑒𝑑 𝑣𝑦𝑠𝑢š𝑒𝑛í𝑚
∙ 100) [%]   (4) 

kde 𝑊 [%]  je obsah vody v palivu. 
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Obr. 2.2 Laboratorní sušárna 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑒𝑙𝑙 – vlevo zvenku, vpravo pohled dovnitř 

 

Pro ověření jsem pár vybraných vzorků přeměřil pomocí přístroje 𝐾𝑒𝑟𝑛 𝑀𝐿𝑆, který ohřívá 

materiál zevnitř směrem ven. Odchylka těchto dvou metod byla v řádech setin, tudíž 

obě dvě jsou srovnatelné. Výsledky měření jsou v tabulce 2.1 na následující stránce. 

 

  
Obr. 2.3 Analyzátor vlhkosti 𝐾𝑒𝑟𝑛 𝑀𝐿𝑆 
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Tab. 2.1 Vlhkost vybraných vzorků paliva

 Vlhkost [%] 

Šťovík 1 9,08 

Šťovík 2 9,05 

Slunečnice 3 7,22 

Slunečnice 4 7,22 

Čistá sláma 5 6,58 

Čistá sláma 6 6,53 

Svitoh 7 7,12 

Svitoh 8 7,10 

Dřevo 9 5,01 

Dřevo 10 4,96 

Sláma s kalem 11 4,08 

Sláma s kalem 12 4,14 

 

 Vlhkost [%] 

Seno 13 8,38 

Seno 14 8,42 

Obilná sláma 15 8,88 

Obilná sláma 16 8,93 

Kakaové slupky 17 7,47 

Kakaové slupky 18 7,45 

Čistý digestát 19 8,97 

Čistý digestát 20 8,92 

Smrkové piliny 

s digestátem 21 
7,44 

Smrkové piliny 

s digestátem 22 
7,52 

 

Čísla u jednotlivých vzorků značí pouze číslo daného vzorku. Z tabulky lze vyčíst, že vlhkosti 

vzorků stejného paliva se liší pouze o pár setin, a proto se nebojím měření označit za velmi 

přesné. 

2.2 Obsah popele paliva 

V dalším měření jsem měl za úkol stanovit obsah popele těchto paliv. K tomu je potřeba vzorky 

zahřát a udržovat na vysoké teplotě, dokud se z nich nevypaří všechna voda a neshoří všechna 

hořlavina. 

Pro tento úkol jsem použil již navážené a vysušené vzorky z předchozí kapitoly. Jelikož 

při vysoušení došlo pouze k odpaření veškeré vody, k čemuž by vlastně došlo i v muflové peci, 

tak jsem mohl tyto vzorky využít. Díky tomu jsem nemusel znovu převažovat všechny misky 

ani navažovat nové vzorky, ale musel jsem si uvědomit, že jako výchozí hmotnost vzorků 

pro následující výpočty nemůžu použít jejich aktuální hmotnost, ale hmotnost vzorků 

před vysoušením. 

Tyto vzorky jsem vložil do muflové pece a nechal je žíhat při teplotě 550 ℃ po dobu 

dvou hodin. Vyžíhané vzorky jsem nechal zchladnout na vzduchu a zvážil zbylý popel. Poté 

jsem stanovil obsah popele jednotlivých vzorků ze vzorce: 

𝐴 = (
𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑦žíℎ𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑢

𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝ř𝑒𝑑 𝑣𝑦𝑠𝑢š𝑒𝑛í𝑚
∙ 100) [%]   (5) 

kde 𝐴 [%]  je obsah popele v palivu. 
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Obr. 2.4 Elektrická muflová pec 𝑀𝐿𝑊 𝐿𝑀312 – vlevo zvenku, vpravo pohled dovnitř 

 

Tab. 2.2 Obsah popele vybraných vzorků paliva po dvouhodinovém žíhání

 Popelnatost [%] 

Svitoh 7 18,96 

Svitoh 8 18,40 

Dřevo 9 16,78 

Dřevo 10 16,39 

Sláma s kalem 11 37,09 

Sláma s kalem 12 36,59 

 

 Popelnatost [%] 

Seno 13 7,98 

Seno 14 7,06 

Obilná sláma 15 16,87 

Obilná sláma 16 15,94 

Kakaové slupky 17 20,04 

Kakaové slupky 18 20,34 

 

Při vytahování z muflové pece nebyly vzorky úplně spálené. Ani výsledky měření 

se s výjimkou sena neshodovaly s hodnotami uvedenými v teoretické části této práce. Proto 

jsem se rozhodl zkusit vzorky 1 až 6 žíhat po dobu pěti hodin a poté je srovnat se vzorky 

žíhanými dvě hodiny. Výsledky tohoto experimentu jsou v následující tabulce. 

 

Tab. 2.3 Obsah popele vybraných vzorků paliva po pětihodinovém žíhání 

 Popelnatost [%] 

Šťovík 1 5,40 

Šťovík 2 5,40 

Slunečnice 3 4,00 

Slunečnice 4 4,37 

Čistá sláma 5 6,12 

Čistá sláma 6 6,16 

 

  



Lubomír Čaňo  VUT FSI v Brně 2017 

Agropelety pro domovní kotle  Energetický ústav 

 

 

41 

 

Při srovnání tabulky 2.2 a tabulky 2.3 je na první pohled vidět, že naměřené hodnoty se značně 

liší. Po pětihodinovém žíhání se již shodují s hodnotami typickými pro tato paliva. 

Po přezkoumání normy Č𝑆𝑁 𝐸𝑁 14775 jsem zjistil, že vzorky se měly nejprve zahřívat 

na teplotu 250 ℃ po dobu 50 minut, zde se držet 60 minut a poté dalších 60 minut zahřívat 

na teplotu 550 ℃. Až poté se měly minimálně dvě hodiny žíhat. Tomu zhruba odpovídalo 

měření vzorků 1 až 6, proto si jeho výsledek troufám označit za přijatelný. Měření vzorků 

7 až 18 považuji za znehodnocené. 

 

   

Obr. 2.5 Vzorky paliv – zleva před žíháním, po dvou hodinách, po pěti hodinách 

 

Nakonec ještě přikládám tabulku 2.4 se skutečnými správnými hodnotami obsahu popele 

ve všech těchto palivech. 

 

Tab. 2.4 Obsah popele v palivech při správném postupu 

 Popelnatost [%] 

Šťovík 5,18 

Slunečnice 4,39 

Čistá sláma 6,02 

Svitoh 1,32 

Dřevo 0,32 

Sláma s kalem 29,05 

 

 Popelnatost [%] 

Seno 5,25 

Obilná sláma 4,30 

Kakaové slupky 6,39 

Čistý digestát 11,31 

Smrkové piliny 

s digestátem 
2,70 
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2.3 Výhřevnost paliva 

Při určování výhřevnosti paliv jsem se řídil normou Č𝑆𝑁 𝐸𝑁 14918. Podle ní jsem nejdřív určil 

spalné teplo vzorků pomocí kalorimetru 𝐼𝐾𝐴 𝐶200. To probíhalo tak, že jsem nejprve vložil 

peletku o hmotnosti zhruba 1 gramu do kalíšku. Tento kalíšek jsem vložil do kalorimetrické 

bomby naplněné kyslíkem o tlaku 3 𝑀𝑃𝑎. Zařízení pracuje tak, že pomocí odporového drátu 

a bavlněného provázku dojde k zapálení vzorku, který ohřívá okolní vodu. Poté přístroj pomocí 

známých parametrů vody vypočítá spalné teplo. 

 

 

Obr. 2.6 Kalorimetr 𝐼𝐾𝐴 𝐶200 

Z odečteného spalného tepla na displeji přístroje jsem byl schopný vypočítat výhřevnost daného 

paliva. K tomu jsem použil vzorec: 

𝑄𝑖
𝑟 = 𝑄𝑠 − 𝑟 ∙ (𝑊𝑟 + 8,94 ∙ 𝐻2) [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1]   (6) 

kde 𝑄𝑖
𝑟 [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] je výhřevnost paliva, 

𝑄𝑠 [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] je spalné teplo paliva, 

𝑟 [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] je výparné/kondenzační teplo vody, 𝑟 = 2454 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1, 

𝑊𝑟 [−]  je obsah vody v palivu, 

𝐻2 [−]  je obsah vodíku v surovém palivu. 

Kvůli problémům s měřicím přístrojem jsem však stihl změřit výhřevnost jen u 5 paliv. 

Výhřevnosti ostatních paliv obstaral vedoucí mé bakalářské práce Ing. Martin Lisý, Ph.D. 
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Tab. 2.5 Výhřevnost jednotlivých paliv 

 Výhřevnost při 𝟐𝟎 ℃ [𝒌𝑱. 𝒌𝒈−𝟏] 

Vzorek v dodaném stavu Vzorek v suchém stavu 

Šťovík 14 925 16 569 

Seno 14 478 15 942 

Svitoh 16 452 17 753 

Slunečnice 15 637 17 778 

Slunečnice slupky 16 391 17 740 

Kakaové slupky 16 715 18 233 

Sláma 13 750 15 273 

Čistá sláma 14 875 15 973 

Sláma 90 kal 10 14 532 15 386 

Sláma 80 kal 20 13 408 14 137 

Sláma 70 kal 30 12 990 13 603 

Sláma 60 kal 40 12 672 13 285 

Dřevo – Timbory 16 049 17 548 

Dřevo – Biomac 16 904 17 987 

Dřevo 15 814 17 356 

Čistý digestát 14 575 16 143 

Smrkové piliny 

s digestátem 
16 223 17 507 
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Obr. 2.7 Porovnání výhřevností vzorků paliv v dodaném stavu 

 

 

 

Obr. 2.8 Porovnání výhřevností vzorků paliv v suchém stavu 
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2.4 Prvkový rozbor 

Také analýzu prvkového rozboru zajistil vedoucí mojí bakalářské práce Ing. Martin Lisý, Ph.D. 

Výsledky jsem zpracoval a vytvořil následující tabulky a grafy. Měření každého paliva 

probíhalo na třech vzorcích. Hodnoty v následujících tabulkách a grafech jsou průměrné 

hodnoty těchto tří měření. 

 

Tab. 2.6 Prvkový rozbor vzorků paliv v dodaném stavu 

 𝑪 [%𝒉𝒎.] 𝑯 [%𝒉𝒎.] 𝑵 [%𝒉𝒎.] 𝑺 [%𝒉𝒎.] 𝑶 [%𝒉𝒎.] 

Šťovík 43,28 5,86 1,31 0,09 44,29 

Seno 42,20 5,98 0,68 0,05 45,84 

Svitoh 46,62 5,96 3,28 0,00 42,82 

Slunečnice 45,24 5,87 0,90 0,03 43,57 

Slunečnice slupky 46,48 5,96 0,80 0,04 42,51 

Kakaové slupky 45,49 6,19 2,39 0,11 39,43 

Sláma 39,70 5,54 1,60 0,08 41,41 

Čistá sláma 43,19 5,82 0,53 0,00 44,43 

Sláma 90 kal 10 41,88 5,52 0,39 0,00 41,46 

Sláma 80 kal 20 39,10 4,83 0,67 0,00 37,37 

Sláma 70 kal 30 37,19 4,36 0,44 0,00 31,93 

Sláma 60 kal 40 36,04 4,23 0,40 0,01 30,27 

Dřevo – Timbory 46,29 6,25 0,28 0,00 46,62 

Dřevo – Biomac 48,30 6,08 0,80 0,00 44,50 

Dřevo 46,17 6,05 0,62 0,00 46,53 

Čistý digestát 41,68 5,45 1,91 0,04 39,60 

Smrkové piliny 

s digestátem 
46,23 6,12 0,61 0,00 43,34 
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Tab. 2.7 Prvkový rozbor vzorků paliv v suchém stavu 

 𝑪 [%𝒉𝒎.] 𝑯 [%𝒉𝒎.] 𝑵 [%𝒉𝒎.] 𝑺 [%𝒉𝒎.] 𝑶 [%𝒉𝒎.] 

Šťovík 47,37 5,36 1,43 0,10 40,08 

Seno 45,85 5,53 0,74 0,06 42,12 

Svitoh 49,83 5,60 3,51 0,00 39,65 

Slunečnice 50,60 5,24 1,01 0,03 38,21 

Slunečnice slupky 49,81 5,59 0,86 0,04 39,20 

Kakaové slupky 49,09 5,79 2,58 0,12 35,52 

Sláma 43,44 5,01 1,75 0,09 36,96 

Čistá sláma 45,93 5,48 0,57 0,00 41,62 

Sláma 90 kal 10 43,98 5,24 0,41 0,00 39,08 

Sláma 80 kal 20 40,90 4,54 0,71 0,00 35,00 

Sláma 70 kal 30 38,67 4,09 0,46 0,00 29,68 

Sláma 60 kal 40 37,51 3,95 0,41 0,01 27,90 

Dřevo – Timbory 50,04 5,85 0,30 0,00 43,20 

Dřevo – Biomac 51,00 5,80 0,85 0,00 42,02 

Dřevo 50,07 5,62 0,68 0,00 42,96 

Čistý digestát 45,52 4,92 2,09 0,05 35,07 

Smrkové piliny 

s digestátem 
49,41 5,77 0,65 0,00 41,28 

 

V případě kyslíku se jedná pouze o teoretické hodnoty. Těch bylo dosaženo výpočtem 

za předpokladu, že vzorky neobsahují žádné halogeny, fosfor apod. 
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Obr. 2.9 Graf srovnání prvkového složení vzorků paliv v dodaném stavu 

 

 

 

Obr. 2.10 Graf srovnání prvkového složení vzorků paliv v suchém stavu 
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2.5 Spalovací zkouška 

Jako poslední přišla na řadu spalovací zkouška. Jejím hlavním cílem bylo zjistit koncentraci 

emisí 𝑁𝑂, 𝐶𝑂 a 𝑇𝑍𝐿 vznikajících při spalování vybraných typů agropelet. Pro tuto zkoušku 

byla vybrána čtyři paliva, a to agropelety ze sena, řepky, pšenice a směsi semínek řepky, 

slunečnice, hořčice a plevy. 

Pro spalovací zkoušku byl použit automatický teplovodní kotel 𝑉𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟 𝐴251.1. Tento kotel 

je určen ke spalování různých druhů obnovitelných paliv. 

 

   

Obr. 2.11 Kotel 𝑉𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟 – zleva kotel, štítek kotle, spalovací komora 

 

Dále jako analyzátory spalin byly použity přístroje 𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎𝑡 𝑆𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠 21/𝑂2 a 22, na kterých 

se měřili koncentrace 𝑁𝑂, 𝐶𝑂, 𝑆𝑂2 a 𝑂2 ve spalinách jednotlivých druhů paliv. 

 

  

Obr. 2.12 𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎𝑡 𝑆𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠 – vlevo měřicí sestava, vpravo výstup měření 

 

Přehledné výsledky měření tímto přístrojem jsou zpracovány na následujících stránkách. 
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Obr. 2.13 Graf průběhu měření emisí – pelety ze sena 

 

 

 

Obr. 2.14 Graf průběhu měření emisí – pelety z řepky 
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Obr. 2.15 Graf průběhu měření emisí – pelety z pšenice 

 

 

 

Obr. 2.16 Graf průběhu měření emisí – pelety ze směsi semínek 
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Hodnoty koncentrace emisí 𝑁𝑂 a 𝐶𝑂 však závisí také na koncentraci kyslíku při spalování. 

Z tohoto důvodu se pro objektivnější porovnání paliv z hlediska daných emisí používá přepočet 

na referenční hodnoty podle normy Č𝑆𝑁 𝐸𝑁 303/5. Podle této normy se přepočet vztahuje 

k referenční hodnotě kyslíku 10 % a používá se vzorec: 

𝑋𝑟𝑒𝑓 = 𝑋𝑛𝑎𝑚 ∙
21−𝑂2 𝑟𝑒𝑓

21−𝑂2𝑠𝑘𝑢𝑡
    (7) 

kde 𝑋𝑟𝑒𝑓 [𝑚𝑔/𝑚3] je referenční hodnota koncentrace emisí, 

𝑋𝑛𝑎𝑚 [𝑚𝑔/𝑚3] je naměřená hodnota koncentrace emisí, 

𝑂2𝑟𝑒𝑓 [%]  je referenční hodnota kyslíku, 

𝑂2𝑠𝑘𝑢𝑡 [%]  je skutečná hodnota kyslíku při spalování. 

Pro přehledné porovnání jednotlivých druhů agropelet jsem výsledky měření zprůměroval 

a vytvořil následující tabulku. 

 

Tab. 2.8 Průměrné koncentrace emisí ve spalinách jednotlivých paliv 

 𝑵𝑶 
[𝒎𝒈/𝒎𝟑] 

𝑪𝑶 
[𝒎𝒈/𝒎𝟑] 

𝑶𝟐 
[%] 

𝑵𝑶𝒓𝒆𝒇 

[𝒎𝒈/𝒎𝟑] 

𝑪𝑶𝒓𝒆𝒇 

[𝒎𝒈/𝒎𝟑] 

Teplota 
spalin [℃] 

Seno 628,35 842,86 11,00 697,85 930,04 227,58 

Řepka 586,43 740,07 10,41 613,17 754,60 244,93 

Pšenice 492,19 436,41 9,15 465,92 369,71 232,93 

Směs 

semínek 
741,35 72,42 10,25 761,93 73,78 244,17 

 

Z hlediska produkce emisí 𝐶𝑂 můžeme podle normy Č𝑆𝑁 𝐸𝑁 303/5 zařadit pelety ze sena 

a řepky do 4. emisní třídy, jejíž hranice je pro daný kotel 1000 𝑚𝑔/𝑚3. Mnohem lepších 

výsledků bylo dosaženo u pelet ze směsi semínek. V jejich případě byly emise asi desetkrát 

menší než v prvních dvou případech. Poloviční emise 𝐶𝑂 byly naměřeny také u pelet z pšenice. 

Obě tyto paliva můžeme zařadit do 5. emisní třídy (do 500 𝑚𝑔/𝑚3). 

Emisemi 𝑁𝑂 se tato norma nezabývá. Avšak z tabulky je patrné, že právě pelety ze směsi 

semínek mají tuto hodnotu nejvyšší. Je však nutné mít na paměti, že kotel, na kterém tato měření 

probíhala, spadá do 3. emisní třídy. Není tudíž příliš ekologický. Navíc jeho konstrukce nemusí 

být ideální pro spalování těchto druhů paliv. 
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Na závěr jsem pro grafické znázornění vytvořil následující grafy referenčních hodnot emisí 

𝑁𝑂𝑟𝑒𝑓 a 𝐶𝑂𝑟𝑒𝑓 pro všechna měřená paliva. 

 

 

Obr. 2.17 Graf porovnání emisí 𝑁𝑂𝑟𝑒𝑓 měřených paliv 

 

 

 

Obr. 2.18 Graf porovnání emisí 𝐶𝑂𝑟𝑒𝑓 měřených paliv 
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Dále jsme se zabývali měřením koncentrace 𝑇𝑍𝐿 ve spalinách při spalování těchto paliv. 

To bylo realizováno tak, že do komína byla umístěna trubka se třemi otvory. Ta zajistila odběr 

𝑇𝑍𝐿, které byly zachytávány na sběrné filtry umístěné za otvory v této trubce. Pro správnost 

tohoto měření bylo důležité zachovat tzv. izokinetický odběr 𝑇𝑍𝐿. To znamená, že rychlost 

spalin v komíně musí být stejná jako rychlost odebraných 𝑇𝑍𝐿 pomocí této trubky. 

To jsme zajistili pomocí regulace podtlaku v našem měřicím systému. 

Pro každé palivo proběhla 2 měření. Výsledky jsou přepočteny k referenční hodnotě kyslíku 

10 % podle normy Č𝑆𝑁 𝐸𝑁 303/5 a zaznamenány v tabulce níže. 

 

Tab. 2.9 Výsledky měření koncentrace emisí 𝑇𝑍𝐿 

 Koncentrace 𝑻𝒁𝑳 [𝒎𝒈/𝒎𝟑] 
při referenčních podmínkách 

První měření Druhé měření 

Seno 463 520 

Řepka 585 678 

Pšenice 217 301 

Směs semínek 185 201 

 

Pro porovnání s peletami ze dřeva, měřenými na stejném kotli, přikládám tabulku 2.10. 

 

Tab. 2.10 Emise 𝑇𝑍𝐿 pelet ze dřeva [14] 

 Koncentrace 𝑻𝒁𝑳 [𝒎𝒈/𝒎𝟑] 
při referenčních podmínkách 

Dřevo 8,5 

 

Při prvním pohledu na tabulky 2.9 a 2.10 je patrné, že pelety ze dřeva jsou z hlediska emisí 

𝑇𝑍𝐿 mnohonásobně ekologičtější. To může být způsobeno tím, že použitý kotel je vhodnější 

pro spalování dřevních pelet. Dalšími možnostmi jsou samotné prvkové složení jednotlivých 

druhů pelet a jejich kvalita. Vhodnou úpravou by bylo použití odlučovačů, čímž se dají emise 

𝑇𝑍𝐿 mnohonásobně snížit. 

Podle námi naměřených hodnot 𝑇𝑍𝐿 však tato paliva nelze zařadit do žádné z tříd normy 

Č𝑆𝑁 𝐸𝑁 303/5. Výjimkou jsou pelety ze směsi semínek, které se pohybují přesně na hranici 

první třídy (𝑑𝑜 200 𝑚𝑔/𝑚3). To znamená, že bez dodatečných úprav spalovacího zařízení, 

nebo samotných paliv, je zakázáno tato paliva používat. 

  



Lubomír Čaňo  VUT FSI v Brně 2017 

Agropelety pro domovní kotle  Energetický ústav 

 

 

54 

 

  



Lubomír Čaňo  VUT FSI v Brně 2017 

Agropelety pro domovní kotle  Energetický ústav 

 

 

55 

 

Závěr 

Cílem mojí bakalářské práce bylo provést rešerši agropelet a ověřit jejich vlastnosti a tvorbu 

emisí při spalování pomocí experimentálního měření. 

Než jsem se pustil do experimentálního měření, tak jsem si nejprve nastudoval potřebné 

informace a provedl rešerši vlastností agropelet a jejich spalování. Tuto rešerši jsem zpracoval 

v první části mojí bakalářské práce. Díky tomu jsem měl představu o tom, jakých výsledků 

bych měl při experimentálním měření dosáhnout. 

Poté jsem tedy přešel k samotnému měření. Při měření obsahu vody v těchto palivech 

se výsledné hodnoty pohybovaly přesně v rozmezí, v jakém jsem očekával. Vlhkost pelet 

z rostlin by se měla podle rešeršní části pohybovat někde v rozmezí 8–14 %, těsně nad vlhkostí 

pelet ze dřeva. Výsledky v tabulce 2.1 tuto informaci potvrzují. U některých druhů vyšla 

vlhkost dokonce i pod 8 %.  

Při měření popelnatosti nastal problém, protože došlo ke špatnému výkladu postupu podle 

normy Č𝑆𝑁 𝐸𝑁 14775. Tuto skutečnost jsem si ovšem uvědomil a stihnul ji napravit alespoň 

u některých vzorků. Pro ověření mi následně Ing. Martin Lisý, Ph. D. poskytnul palivový rozbor 

všech vzorků. Hodnoty obsahu popele z tohoto rozboru potvrdily správnost mnou naměřených 

hodnot po pětihodinovém žíháni, které jsou v tabulce 2.3. 

Měření výhřevnosti těchto paliv výrazně poznamenala porucha na měřicím zařízení. 

Výhřevnosti paliv, které jsem nestihl naměřit, jsem získal z palivového rozboru od Ing. Martina 

Lisého, Ph. D. stejně tak, jako prvkový rozbor těchto paliv. 

Nakonec přišla na řadu samotná spalovací zkouška a měření emisí 𝐶𝑂, 𝑁𝑂 a 𝑇𝑍𝐿. Podle emisí 

𝐶𝑂 a normy Č𝑆𝑁 𝐸𝑁 303/5 spadají agropelety do páté až čtvrté emisní třídy. S přihlédnutím 

na to, že se spalovací zkouška uskutečnila na kotli, který spadá do třetí emisní třídy a není příliš 

vhodný pro tato paliva, je tento výsledek příjemným zjištěním. Naopak je tomu však v případě 

emisí 𝑇𝑍𝐿. Vysoké hodnoty těchto emisí znamenají, že tato paliva nejsou příliš ekologická. 

Je to také z důvodu prašného charakteru peletek, které se lámou, praskají a drolí. To všechno 

má obrovský vliv na tvorbu polétavých částic. Musíme však vzít na vědomí i to, že měření 

emisí 𝑇𝑍𝐿 se v našem případě uskutečnilo bez použití odlučovače. Při použití odlučovače, 

případně více odlučovačů, se dá dosáhnout několikanásobně nižších hodnot těchto emisí. 

Při spalovací zkoušce došlo ke spékání paliva ve spalovací komoře. Tato skutečnost je patrná 

na obrázku 2.11. To souvisí s nízkými charakteristickými teplotami popele těchto paliv, 

o kterých rovněž pojednává rešeršní část mojí bakalářské práce. 

Agropelety jako zdroj energie do budoucna vnímám jako palivo s obrovským potenciálem. 

Skutečnost, že se dají vyrábět ze zemědělských odpadů, které by jinak zůstaly nevyužity, dává 

těmto palivům velkou výhodu. Díky tomu se také v současné době jedná o relativně levné 

palivo. Dosažením různých příměsí se agropelety jako palivo dají výrazně zdokonalit. Stále 

se zvyšující zájem o tato paliva by mohl proces jejich zdokonalování velmi urychlit. Podle 

mého názoru je to krok správným směrem a určitě se do těchto paliv oplatí investovat. 

  



Lubomír Čaňo  VUT FSI v Brně 2017 

Agropelety pro domovní kotle  Energetický ústav 

 

 

56 

 

Seznam použitých zdrojů 

[1] Dřevěné pelety.. [online]. Olomouc: OPTIMTOP, 2015 [cit. 2016-11-07]. Dostupné z: 

http://www.pelety.net 

[2] JANÍČEK, J. Výroba pelet. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního 

inženýrství, 2011. 85 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Marek Baláš, Ph.D.. 

[3] KOTT, Jiří. Výroba pelet z biomasy – technické a ekonomické aspekty. Česká peleta 

[online]. Dobřichovice: Česká peleta, 2011 [cit. 2016-11-07]. Dostupné z: 

http://www.ceska-peleta.cz/zpravy-z-tisku/vyroba-pelet-z-biomasy-technicke-a-

ekonomicke-aspekty/ 

[4] KŘEPELKA, Jiří. Zpracování slámy na topné pelety. Zemědělec [online]. Praha: Profi 

Press, 2012 [cit. 2016-11-07]. Dostupné z: http://zemedelec.cz/zpracovani-slamy-na-

topne-pelety-2/ 

[5] NĚMEČEK, D. Vlastnosti agropelet. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

strojního inženýrství, 2016. 39 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Martin Lisý, Ph.D.. 

[6] JANDAČKA, Jozef a Milan MALCHO. Biomasa ako zdroj energie. Vyd. 1. Žilina: 

Juraj Štefuň – GEORG, 2007. ISBN 978-80-969161-4-6. 

[7] BALÁŠ, Marek. Kotle a výměníky tepla. Vyd. 2. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2013. ISBN 978-80-214-4770-7. 

[8] ELBL, P. Degradace biomasy při skládkování. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta strojního inženýrství, 2016. 45 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Martin Lisý, 

Ph.D.. 

[9] KLAZAROVÁ, M. Ekonomické aspekty využití biomasy v MSP. Praha: Bankovní 

institut vysoká škola Praha, Katedra managementu firem a institucí, 2010. 83 s. Vedoucí 

bakalářské práce Ing. Tomáš Marek.. 

[10] JEVIČ, Petr, HUTLA, Petr a Zdeňka ŠEDIVÁ. Možnosti energetického využití 

kompostů a separátů z anaerobního zpracování biomasy. [Possibilities of Energy 

Utilization of Composts and Separates from Anaerobic Processing of Biomass]. 

Souhrnná výzkumná zpráva č. 538-2013-17253-A613. VÚZT, v.v.i. 2013. str. 44 (MZe) 

[11] MOSKALÍK, Jiří, Ladislav ŠNAJDÁREK a Jiří POSPÍŠIL. Měření teploty tavení 

popelovin pomocí termo-gravimetrické analýzy [online]. Lednice: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014 [cit. 2016-11-17]. Dostupné z: 

http://www.eu.fme.vutbr.cz/file/313_1_1/ 

[12] MOSKALÍK, Jiří, Marek BALÁŠ, Martin LISÝ a Jan BOGDÁLEK. Tavení popele z 

biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 

2008 [cit. 2016-11-17]. Dostupné z: www.eu.fme.vutbr.cz/file/158_1_1/ 

[13] MOTLÍK, Jan a Jaroslav VÁŇA. Biomasa pro energii (2) Technologie. Biom.cz 

[online]. 2002-02-06 [cit. 2016-11-17]. ISSN 1801-2655. Dostupné z: 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-pro-energii-2-technologie 

[14] SEDLÁČEK, D. Analýza energetického využití kávových pelet. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2016. 67 s. Vedoucí diplomové práce 

Ing. Martin Lisý, Ph.D.. 

[15] ADÁMEK, T. Pozitivní a negativní dopady spalování biomasy na životní prostředí. 

Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2011. 39 s. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Martin Lisý, Ph.D.. 

[16] Automatické kotle Ekoscroll [online]. Žďár nad Sázavou: Ekogalva, ©2016 [cit. 2017-

01-23]. Dostupné z: http://ekoscroll.cz/ 

http://www.pelety.net/
http://www.ceska-peleta.cz/zpravy-z-tisku/vyroba-pelet-z-biomasy-technicke-a-ekonomicke-aspekty/
http://www.ceska-peleta.cz/zpravy-z-tisku/vyroba-pelet-z-biomasy-technicke-a-ekonomicke-aspekty/
http://zemedelec.cz/zpracovani-slamy-na-topne-pelety-2/
http://zemedelec.cz/zpracovani-slamy-na-topne-pelety-2/
http://www.eu.fme.vutbr.cz/file/313_1_1/
http://www.eu.fme.vutbr.cz/file/158_1_1/
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-pro-energii-2-technologie
http://ekoscroll.cz/


Lubomír Čaňo  VUT FSI v Brně 2017 

Agropelety pro domovní kotle  Energetický ústav 

 

 

57 

 

[17] BÁRTOVÁ, Šárka. Kyselý déšť. In: ZŠ Nový Jičín [online]. Nový Jičín, 2012 [cit. 2017-

02-13]. Dostupné z: http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-

CHEMIE8/obrazky/kyselydest.jpg 

[18] KOLONIČNÝ, Jan. Emise při spalování biomasy. Biom.cz [online]. 2010-06-07 [cit. 

2017-02-13]. ISSN 1801-2655. Dostupné z: http://biom.cz/cz/odborne-clanky/emise-

pri-spalovani-biomasy-2 

[19] BALÁŠ, Marek a Hugo ŠEN. Negativní vlivy energetického využití biomasy – emise 

[online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2006 [cit. 

2017-03-23]. Dostupné z: www.eu.fme.vutbr.cz/file/199_1_1/ 

  

http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/obrazky/kyselydest.jpg
http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/obrazky/kyselydest.jpg
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/emise-pri-spalovani-biomasy-2
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/emise-pri-spalovani-biomasy-2
http://www.eu.fme.vutbr.cz/file/199_1_1/


Lubomír Čaňo  VUT FSI v Brně 2017 

Agropelety pro domovní kotle  Energetický ústav 

 

 

58 

 

Seznam obrázků 

Obr. 1.1 Pelety z rostlinné biomasy ......................................................................................... 17 

Obr. 1.2 Schéma vertikálního peletovacího stroje ................................................................... 18 

Obr. 1.3 Schéma hrubého rozboru tuhých paliv ...................................................................... 19 

Obr. 1.4 Závislost výhřevnosti na obsahu vody ....................................................................... 23 

Obr. 1.5 Tavení pokusného válečku popele dle normy............................................................ 26 

Obr. 1.6 Charakteristické teploty popele pelety z řepkové slámy ........................................... 27 

Obr. 1.7 Schéma Hessova zákona ............................................................................................ 28 

Obr. 1.8 Schéma kotle na biomasu se šikmým roštem ............................................................ 30 

Obr. 1.9 Automatický kotel EkoScroll Alfa – vlevo model, vpravo řez kotlem ..................... 30 

Obr. 1.10 Emisní faktory přepočítané na výhřevnost paliva – vlevo 𝐶𝑂, vpravo 𝐶𝑂2 ........... 31 

Obr. 1.11 Emisní faktory 𝑁𝑂𝑥 přepočítané na výhřevnost paliva ........................................... 32 

Obr. 1.12 Schéma tvorby kyselých dešťů ................................................................................ 33 

Obr. 1.13 Emise 𝐶𝑂, 𝑆𝑂2 a 𝑁𝑂2 při spalování paliv v kotlích malých výkonů ..................... 33 

Obr. 1.14 Emise 𝑃𝐴𝑈 při spalování různých paliv v kotlích malých výkonů ......................... 34 

Obr. 2.1 Vzorky paliv před experimentálním měřením ........................................................... 37 

Obr. 2.2 Laboratorní sušárna 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑒𝑙𝑙 – vlevo zvenku, vpravo pohled dovnitř ................... 38 

Obr. 2.3 Analyzátor vlhkosti 𝐾𝑒𝑟𝑛 𝑀𝐿𝑆 ................................................................................. 38 

Obr. 2.4 Elektrická muflová pec 𝑀𝐿𝑊 𝐿𝑀312 – vlevo zvenku, vpravo pohled dovnitř ........ 40 

Obr. 2.5 Vzorky paliv – zleva před žíháním, po dvou hodinách, po pěti hodinách ................. 41 

Obr. 2.6 Kalorimetr 𝐼𝐾𝐴 𝐶200 ................................................................................................ 42 

Obr. 2.7 Porovnání výhřevností vzorků paliv v dodaném stavu .............................................. 44 

Obr. 2.8 Porovnání výhřevností vzorků paliv v suchém stavu ................................................ 44 

Obr. 2.9 Graf srovnání prvkového složení vzorků paliv v dodaném stavu .............................. 47 

Obr. 2.10 Graf srovnání prvkového složení vzorků paliv v suchém stavu .............................. 47 

Obr. 2.11 Kotel 𝑉𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟 – zleva kotel, štítek kotle, spalovací komora ................................... 48 

Obr. 2.12 𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎𝑡 𝑆𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠 – vlevo měřicí sestava, vpravo výstup měření ....................... 48 

Obr. 2.13 Graf průběhu měření emisí – pelety ze sena ............................................................ 49 

Obr. 2.14 Graf průběhu měření emisí – pelety z řepky ............................................................ 49 

Obr. 2.15 Graf průběhu měření emisí – pelety z pšenice ......................................................... 50 

Obr. 2.16 Graf průběhu měření emisí – pelety ze směsi semínek ........................................... 50 

Obr. 2.17 Graf porovnání emisí 𝑁𝑂𝑟𝑒𝑓 měřených paliv ......................................................... 52 

Obr. 2.18 Graf porovnání emisí 𝐶𝑂𝑟𝑒𝑓 měřených paliv ......................................................... 52 



Lubomír Čaňo  VUT FSI v Brně 2017 

Agropelety pro domovní kotle  Energetický ústav 

 

 

59 

 

Seznam tabulek 

Tab. 1.1 Hrubý rozbor různých druhů paliv ............................................................................. 20 

Tab. 1.2 Hrubý rozbor některých druhů výchozích surovin pro výrobu agropelet .................. 20 

Tab. 1.3 Hrubý rozbor některých druhů dřevin ........................................................................ 21 

Tab. 1.4 Hrubý rozbor různých druhů slámy slisovaných do pelet .......................................... 21 

Tab. 1.5 Chemické složení biomasy a některých fosilních paliv ............................................. 22 

Tab. 1.6 Výhřevnost a spalné teplo biomasy a některých fosilních paliv v suchém stavu....... 24 

Tab. 1.7 Výhřevnost některých druhů biomasy v závislosti na obsahu vody .......................... 25 

Tab. 1.8 Výhřevnosti a spalná tepla různých druhů agropelet ................................................. 25 

Tab. 1.9 Porovnání výhřevností ................................................................................................ 26 

Tab. 1.10 Porovnání dřevních a rostlinných pelet .................................................................... 26 

Tab. 1.11 Charakteristické teploty popele některých surovin .................................................. 27 

Tab. 1.12 Obsah chemických prvků v sušině ........................................................................... 29 

Tab. 1.13 Emise 𝑃𝐶𝐷𝐷/𝐹 a dalších polutantů při spalování různých biopaliv ....................... 35 

Tab. 2.1 Vlhkost vybraných vzorků paliva............................................................................... 39 

Tab. 2.2 Obsah popele vybraných vzorků paliva po dvouhodinovém žíhání........................... 40 

Tab. 2.3 Obsah popele vybraných vzorků paliva po pětihodinovém žíhání............................. 40 

Tab. 2.4 Obsah popele v palivech při správném postupu ......................................................... 41 

Tab. 2.5 Výhřevnost jednotlivých paliv ................................................................................... 43 

Tab. 2.6 Prvkový rozbor vzorků paliv v dodaném stavu .......................................................... 45 

Tab. 2.7 Prvkový rozbor vzorků paliv v suchém stavu ............................................................ 46 

Tab. 2.8 Průměrné koncentrace emisí ve spalinách jednotlivých paliv.................................... 51 

Tab. 2.9 Výsledky měření koncentrace emisí 𝑇𝑍𝐿................................................................... 53 

Tab. 2.10 Emise 𝑇𝑍𝐿 pelet ze dřeva ......................................................................................... 53 

  



Lubomír Čaňo  VUT FSI v Brně 2017 

Agropelety pro domovní kotle  Energetický ústav 

 

 

60 

 

Seznam použitých symbolů a zkratek 
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𝑃𝐶𝐷𝐹   Polychlorované dibenzofurany 
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