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ABSTRAKT

Tato bakalářská práce popisuje možnosti zpracování biomasy na ušlechtilejší formy paliv a 
jejich využití.  

V první části jsou popsány zdroje biomasy, tedy možnost cíleně pěstovat plodiny nebo 
využívat různých vhodných odpadů.  

Druhá část obsahuje popis technologií, jak lze biomasu přepracovat na syntézní plyn, 
metanol, etanol, bioplyn a bionaftu. Jsou uvedeny výnosy zmíněných ušlechtilých paliv 
z jednotlivých plodin a technologií.  

Třetí část se věnuje zařízení, kde lze ušlechtilejší formy paliv použít. Jedná se o klasickou 
teplárnu s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou, paroplynovou teplárnu, kogenerační 
jednotku s mikroturbínou, kogenerační jednotku se spalovacím motorem a kogenerační jednotku 
s palivovým článkem. Na konci kapitoly je provedeno srovnání jednotlivých zařízení při použití 
různých paliv.  

KLÍČOVÁ SLOVA:  zplynování; metanol; fermentace; etanol; bioplyn; bionafta; 
kogenerační jednotka; mikroturbína; paroplynová teplárna; palivový 
článek  
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ABSTRACT

This bachelor´s thesis describes the options of the processing biomass on the nobler fuels and 
their using.  

In the first part are described the sources of biomass so the option targeted grow crops or use 
different convenient wastes.  

The second part contains a description of the technology, how to revise the biomass to 
synthesis gas, methanol, ethanol, biodiesel and biogas. They are given yields on already 
mentioned high-grade fuels from individual crops and technologies.  

The third part deals with device where it is maybe to use nobler forms of fuels. It is going 
about traditional heating plant with back pressure or condensing extraction turbine, steam heating 
plant, a cogeneration unit with micro turbine, a cogeneration unit with combustion engine and a 
cogeneration unit with fuel cells. At the end of the chapter is a comparison of the different 
devices when using different fuels. 

KEY WORDS:  gasification; methanol; fermentation; ethanol; biogas; biodiesel; 
cogeneration unit; microturbine, steam-gas power plant, fuel cell.  
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1 ÚVOD
V České republice bylo k 30.6.2011 registrováno 4 552 158 osobních automobilů [1], 

z nichž většina jezdí na palivo vyráběné z ropy, čímž přispívají ke znečišťování ovzduší, 
zrychlení koloběhu klimatických období a řekněme k  „otevírání konzerv s biomasou“.    
Budeme-li uvažovat, že ropa vznikla organickou cestou [2](je několik teorii, které hovoří o 
anorganickém původu) [3], je ropa přetvořený mořský plankton vzniklý v dávných dobách z vody 
a CO2. Toto poměrně velké množství CO2 je nyní uvolňováno do atmosféry a jeho „znovu 
uschování“ v nějaké podobě, která by vydržela skryta tak jako ropa, je v nedohlednu. Stejně je to 
se zemním plynem a uhlím, které vznikly rozkladem pravěkých živočichů a rostlin.[4] Zemní 
plyn je tvořen zejména metanem, což je plyn, běžně se vyskytující v atmosféře. Jeho účinky na 
oteplování jsou asi 20krát vyšší než u CO2 [5], je ho ovšem v atmosféře méně, asi 100krát. Při 
jeho hoření vzniká CO2 a voda, je uvolňován do atmosféry při těžbě z ložisek, ale jeho hlavním 
zdrojem v atmosféře je zemědělství, zejména živočišná výroba, pěstování rýže, ukládání odpadů
ze zemědělství a další [6]. Tento metan ovšem lze využít a vyrobit z něj energii. 

Jak je uvedeno výše, spalovací motory na pohon z „pravěké biomasy“ zeměkouli mnoho 
neprospívají. Je zde ovšem alternativa jak ji nahradit. Tou první je využití lihu. Už dnes se u 
čerpacích stanic nabízí palivo E85 - jedná se o 85 % etanolu a 15 % Naturalu 95 (poměr se liší 
v závislosti na ročním období, zejména v zimě může být podíl Naturalu 95 až 30 % (30 % je 
maximální hodnota), benzín se do tohoto paliva přidává kvůli nižší výhřevnosti ethanolu). Toto 
palivo je nejvíce v Evropě rozšířeno ve Švédsku, kde na něj jezdí více jak 16 000 vozidel. [7] 
Aby se jednalo o opravdu ekologické palivo, je třeba používat pro získání surovin k jeho výrobě
pouze přebytků v potravinářské výrobě nebo využít pozemků, které nejsou zapotřebí pro pokrytí 
potravinové potřeby. V některých státech zejména Jižní Ameriky, kde je používání etanolu pro 
pohon automobilů běžnou záležitostí, jsou totiž k získávání těchto pozemků  káceny velké plochy 
deštných pralesů. Na těchto plochách je poté pěstována cukrová třtina ze které se etanol vyrábí. 
Sice se tím zvětší zemědělská plocha, produkce cukrové třtiny a výroba etanolu, ale do budoucna 
v těchto oblastech může dojít k nedostatku pitné vody z důvodu, že v deštných pralesech byla 
voda zadržována, zemědělství ji naopak spotřebovává. Dalším problémem odlesněných ploch je, 
že jsou více náchylné k erozi. [8] [9] 

Druhou možností je bionafta, vyráběná z olejnatých plodin, v našich podmínkách zejména 
z řepky olejky. Plocha, na které je řepka v ČR pěstována stále pozvolna roste [10] a vyvstává zde 
stejný problém jako u surovin pro výrobu etanolu. Ve světě je situace také obdobná jako u lihu, 
např. v Indonésii jsou vypalovány celé ostrovy lesních porostů pro získání dalších polí k 
pěstování palem, ze kterých se získává palmový olej. [8] 

Kromě kapalných paliv se v automobilech používají i paliva při normálních podmínkách 
plynná. Jedná se např. o zemní plyn, který produkuje méně zplodin než benzín a nafta. [11] 
Jelikož je složen z 96 % z metanu, lze jej nahradit vyčištěným bioplynem, což je produkt vzniklý 
rozkladem organických látek anaerobní fermentací. Protože je v něm obsaženo až 40 % CO2, je 
jej nutno vyčistit. [12] Jako náhradní plynné palivo lze využít také dřevoplyn, na který 
automobily jezdily poměrně běžně již po 2. světové válce, kdy byl nedostatek fosilních paliv. 
Nevýhodou tohoto média je velikost aparatury, kterou je třeba vybavit vozidlo. [13] 

Spalovací motory se nevyužívají pouze pro pohon vozidel, jsou hojně využívány pro 
pohon generátorů v záložních zdrojích energie, kogeneračních jednotkách a bioplynových 
stanicích. Zde všude lze využít alternativní paliva a vyrobit z nich elektrickou energii a teplo. Pro 
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tuto výrobu se nutně nemusí použít spalovacích motorů, tato paliva lze použít i pro paroplynovou 
teplárnu, mikroturbínu nebo palivový článek. [14] 

V této práci budou postupně popsány zdroje biomasy, ze kterých lze získat surovinu na 
přepracování na ušlechtilejší paliva, dále samotné procesy zušlechťování a nakonec využití těchto 
paliv ve výše uvedených zařízeních. Bude zde také uvedeno porovnání s klasickou teplárnou, 
jenž suroviny spálí bez předchozího zušlechtění. 
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2 ROZDĚLENÍ BIOMASY A ZPŮSOBY JEJÍHO 

ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ
Biomasa je definována jako hmota organického původu. [15] Pod tímto pojmem zahrnujeme 

veškerou živou přírodu. Z pohledu energetického využití se jedná hlavně o rostlinnou hmotu, 
zbytky z živočišné výroby, kaly z čistíren odpadních vod a zbytky po potravinářské výrobě. Do 
uvedené definice patří i energie živé hmoty - ve Velké Británii se před nedávnem uvažovalo o 
využití celkem početného obyvatelstva věznic k výrobě elektřiny pomocí šlapadel [16]. Nejde 
přitom o nereálný návrh jak ukazuje článek o letním kině, kde se návštěvníci mohou dívat na 
film, pokud si vyšlapou dostatečné množství energie. [17] 

Biomasu lze rozdělit podle několika hledisek  

1. Podle původu ji dělíme na  

a. záměrně pěstovanou  

b. odpadní 

2. Podle využitelnosti   

a. vhodná ke spalování, zplynování a pyrolýze 

b. vhodná k anaerobní fermentaci 

c. vhodná k výrobě bionafty 

Aby se údaje neopakovaly je uvedeno pouze rozdělení podle původu s uvedením, k čemu 
lze tu kterou biomasu využít. 

2.1 Záměrně pěstovaná biomasa 
Do této skupiny řadíme biomasu vypěstovanou cíleně v lesích nebo na polích. V lesích se 

jedná o dřevo. V ČR je asi 2500 tisíc hektarů lesů [18], pokrývají tedy zhruba 1/3 rozlohy státu. 
Na 1 hektar lesní půdy připadá roční těžba 6,3 m3 [19] což při výhřevnosti 8000 MJ/m3

(uvažujeme výhřevnost jehličnatých dřevin, jelikož jejich podíl na vytěženém dřevě je přibližně
10:1 ve prospěch jehličnaté hmoty) [19][21] je energie z 1 ha 50,4 GJ. Primární funkcí lesa 
ovšem není pěstování dřeva jako energetické plodiny. Uvedený výnos 6,3 m3/ha v sobě zahrnuje 
pouze čistou dřevní hmotu větší než 7 cm, tzv. hroubí bez kůry. Dřevní hmotu lze energeticky 
využít spálením, zplynováním nebo z ní vyrobit metanol. 

Na zemědělské půdě se pěstuje mnoho druhů plodin, které lze energeticky využít, jedná se 
zejména o:  

� Dřevní paliva 

� Bylinnou biomasu (rostliny s nedřevnatějícím nadzemním stonkem) 
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2.1.1 Dřevní paliva 
Jedná se hlavně o čeleď vrbovitých a z ní o rod topolů. Topoly jsou v tuzemsku dlouhodobě

rozšířeny ve 3 domácích druzích a jednom kříženci. Jedná se o – topol osika, černý, kanadský a 
bílý. [22] V posledních 10 letech se pro energetické potřeby nejvíce používá křížence topolu 
černého a topolu Maximowiczova, konkrétně v ČR odrůdy J-104 a J-105, tzv. Japonský topol. 
Ten je výhodný, protože zakládání plantáží je nenáročné, netrpí škůdci a výnosnost je                              
10 t/ha za rok, výhřevnost činí 12 MJ/kg, energie z jednoho hektaru je tedy 120 GJ. Dřevní 
hmotu lze energeticky využít stejně jako v případě lesní produkce, tedy spálit, zplynovat případně
přeměnit na metanol. [20][22][26]

2.1.2 Bylinná biomasa 
Druhou skupinou pěstovanou na polích je bylinná biomasa, ta se zpracovává a využívá 

několika technologiemi 

� po mechanickém zpracování na spálení, zplynování nebo pyrolýzu 

� k výrobě bioplynu 

� k výrobě lihu 

� k výrobě bioolejů a bionafty 

Není možné striktní rozdělení plodin podle zmíněných 4 bodů, protože hodně plodin se 
využívá více technologiemi. Dále budou uvedeny jednotlivé rostliny a jejich možné energetické 
využití. 

2.1.2.1 Šťovík 
Šťovíku je několik druhů, menší, kyselý, tupolistý, přímořský. Jako nejlepší pro energetické 

využití se ukazuje šťovík krmný, který nemá nic společného se šťovíkem, známým u nás jako 
plevel. Šťovík krmný byl vyšlechtěn v 80. letech minulého století na Ukrajině. Výnos za rok je 
značně závislý na podmínkách, ale lze dosáhnout průměrně 13,5 t/ha, při výhřevnosti 11,5 MJ/kg 
je energetický výnos z hektaru 155,25 GJ. Vzniklou hmotu lze spálit, zplynovat nebo přeměnit na 
metanol. [27][22] 

2.1.2.2 Křídlatka 
Vytrvalá rostlina mnoha odrůd. Potřebuje pro svůj růst dostatek vláhy, dosahuje výšky 2-5 m 

dle odrůdy. Je odolná vůči chorobám a plísním. V současnosti je považovaná za plevel a na její 
likvidaci jsou vynakládány prostředky v řádech milionů korun, přitom se jedná o hodnotnou 
surovinu. Při podzimní sklizni je výnos sušiny 16,8 t/ha (vlhkost sklizené hmoty 68 %), při jarní 
sklizni je přibližně 11t/ha (24 %), protože přes zimu opadají listy. Při jarní sklizni je ovšem 
sklízená hmota méně vlhká, čímž odpadají problémy se skladováním nebo případným 
dosoušením. Spalné teplo je 18,402 MJ/kg takže energetický výnos podzimní sklizně je 309,2 
GJ/ha při jarní sklizni 202,4 GJ/ha. Vzniklou hmotu lze spálit, zplynovat nebo přeměnit na 
metanol. [22][24][73] 

2.1.2.3 Obiloviny 
Hlavním údělem obilovin je výživa obyvatelstva. Z energetického hlediska je jejich potenciál 

ve výrobě lihu z jejich plodů (zrna), využití slámy jako paliva, případně využití znehodnoceného 
zrna, jinak nevyužitelného, k výrobě bioplynu. Zrno lze také spálit, zplynovat nebo přeměnit na 
metanol. V případě kukuřice je využití širší o siláž [25], která se používá v bioplynových 
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stanicích jako zdroj bioplynu. Siláž je totiž poměrně lehce skladovatelná přes zimní období, kdy 
není zdroj čerstvých rostlin. V následující tabulce 2-1[32][28][67][70] jsou uvedeny výnosy 
jednotlivých obilovin, zrna i slámy,  a jejich výhřevnost. 

Tab. 2-1Roční výnosy jednotlivých obilovin a jejich výhřevnost 

Plodina Výnos Výhřevnost 

  [t/ha] [MJ/kg] 

Pšenice (průměr) 5,79 14,5 

Kukuřice (zrno) 7,91 16,3 

Ječmen 4,97 14 

Žito 4,69 15 

Oves 3,72 13 

Sláma - řepka 5 13,5 

Sláma - kukuřice 7,9 14,4 

Sláma - obiloviny 4 14 

2.1.2.4 Konopí 
Teplomilná jednoletá rostlina náročná na živiny a vodu, která je mnohostranně využitelná.  

Ze stonku se využívá vláken k výrobě lan, provazů plachet, kordů pneumatik, plátna nebo 
koberců. Z méně hodnotných vláken se vyrábí izolační materiál. Pazdeří je využitelné 
v papírenském průmyslu, v automobilovém průmyslu do různých výplní. Semena a květy 
zpracovává potravinářství a kosmetický průmysl. V našich podmínkách je výnos 4,5-12,4 t/ha 
stonků a 0,7-1,1 t/ha semene, tyto dvě hodnoty jsou již suchá hmota. Spalné teplo stonku je 18,06 
MJ/kg a semene 24,62 MJ/kg. Pokud vezmeme střední hodnoty výnosu, lze z jednoho hektaru 
získat energii 174,765 GJ/ha. Vzniklou hmotu lze spálit, zplynovat nebo přeměnit na metanol. 
[22][73] 

2.1.2.5 Olejnaté plodiny 
Sem řadíme v našich klimatických podmínkách zejména rostlinu brukev řepka olejka. 

Rostlinu lze zužitkovat celou, její olejnaté plody se využívají tradičně v potravinářství, ale velkou 
roli hrají při výrobě bionafty, výnos semene z hektaru je 2,88 t [32]. Řepková sláma se používá 
jako palivo, řepka produkuje ze všech významných plodin nejvíce slámy, využitelných je 5t/ha. 
Výhřevnost 1 kg řepkové slámy je 13,5 MJ. [22][12] 

 Druhou olejnatou plodinou v našich podmínkách pěstovanou je slunečnice, jejíž využití je 
stejné jako u řepky, je ovšem pěstovaná na menších plochách. Výnos semena z hektaru je 2,54 t. 
[32] 

2.1.2.6 Okopaniny 
Nejznámějším zástupcem je lilek brambor. Jedná se o plodinu s obsahem sušiny 24%, hlavní 

zásobní látkou je škrob. U konzumních brambor je 13-16 %, u průmyslových nad 17 %. [29] 
Energeticky se využívají průmyslové brambory s vyšším obsahem škrobu, z nich se vyrábí líh 
nebo je lze upotřebit v bioplynových stanicích. 

 Druhou významnou okopaninou je cukrová řepa. V minulosti u nás byla využívána 
zejména k výrobě cukru, dnes je její perspektiva v použití k výrobě etanolu nebo bioplynu. 
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2.1.2.7 Seno a tráva 
Základní použití je v živočišné výrobě, energeticky se dá využít sena spálením, zplynováním 

nebo výrobou metanolu. Z čerstvé trávy lze vyrobit bioplyn. Výnos sena je 5t/ha, výnos čerstvé 
trávy 20-40 t/ha [28][71] 

 V tabulce číslo 2-2 [19][21][20][26][28][32][34][71][27][73] jsou uvedeny výnosy 
zmíněných plodin, výhřevnost a jejich vlhkost. Uvedené výnosy nemusí platit pro všechny 
oblasti, jsou závislé na konkrétním místě pěstování a na průběhu vegetačního období. 

Tab. 2-2 Roční výnosy energeticky využitelných pěstovaných plodin, výhřevnost a jejich vlhkost  

Výnos Výhřevnost vlhkost Plodina 
  

t/ha MJ/kg % 
Hospodářský les 6,3 * 8000** 25 

Topol (hybrid) 10 12  25-30 
Šťovík 13,5 11,5 30 

Křídlatka (jaro) 11**** 18,402***  
Křídlatka (podzim) 16,8**** 18,402***  
Pšenice (průměr) 5,79 14,5  12-16  
Kukuřice (zrno) 7,91 16,3  12-16  

Kukuřice (zelená) 39,5     
Kukuřice (siláž) 39,5     

Ječmen 4,97 14  12-16  
Žito 4,69 15  12-16  

Oves 3,72 13  12-16  
Sláma - řepka 5 13,5 15 

Sláma - kukuřice 7,8 14,4 10 
Sláma - obiloviny 4 14 17-18  

Konopí seté - stonek 8,45**** 18,06***   
Konopí seté - semeno 0,9**** 24,62***   

Řepka 2,88     
Slunečnice 2,54     
Brambory 25,72     

Řepa cukrová 59,51     
Seno ( zem. půda) 5 12 15 

Čerstvá tráva 20-40     
   

* m3  
** MJ/m3   
*** spalné teplo  
**** průměrný výnos suché hmoty (sušiny) 
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2.2 Odpadní biomasa 
Jedná se o komodity, které by jinak skončily na skládkách nebo by zůstaly na místě svého 

vzniku. Dělíme je do 5 skupin 

� odpady ze zemědělské prvovýroby 

� odpady ze živočišné výroby 

� odpady z lesní těžby 

� odpady ze dřevozpracujícího průmyslu 

� komunální odpady 

2.2.1 Odpady ze zemědělské prvovýroby 
Jedna z komodit, která sem patří, již byla zmíněna a to sláma. Její produkce je těsně spjata 

s cíleně pěstovanými plodinami. Do odpadové slámy je zahrnuta hlavně sláma, která zbude na 
polích po sklizni potravinářských plodin, jedná se ale o slámu stejných parametrů, které byly 
uvedeny.  

Náletové dřeviny a keře – rostou hlavně na neobdělávaných plochách nebo na krajích polí, ze 
stromů je častá bříza bělokorá, z keřů růže šípková. Dřevo břízy je dobré palivo s výhřevností 
13,5 MJ/kg [21]. Ze šípku lze využít stonků jako paliva, plody se využívají v potravinářství nebo 
z nich lze vyrobit etanol [30]. 

Odpady z prořezávek sadů a vinic – většinou se jedná o mladé jednoleté výhonky ovocných 
stromů, suché větve, stromy již po svém nejplodnějším období nebo jde o zbytky z výřezu vinic. 
Výhřevnost výřezu z vinic se pohybuje od 16,9 do 17,5 MJ/kg [31].

 Produkty údržby zeleně – jedná se o trávu a dřevní části z údržby parků ve městech a 
vesnicích, jejich použití je stejné jako u výše uvedených cíleně pěstovaných plodin. 

Přebytky a zbytky v zemědělství se využijí, pokud jde o zdravé přebytky, jako cíleně
pěstované plodiny. Za zbytky lze považovat neprodanou část produkce nebo zbytky po jejím 
prvotním zpracování (listy, slupky, stonky…). Poškozená produkce, která již začala hnít nebo 
jinak degradovat, se využívá se v bioplynových stanicích, na výrobu etanolu nebo v případě
obilovin ji lze i spálit ve vhodných kotlích, popřípadě vyrobit syntézní plyn nebo metanol..  

2.2.2 Odpady ze živočišné prvovýroby 
Sem patří hlavně hnůj, kejda, zbytky krmiv, exkrementy zvířat, zbytky z potravinářské 

výroby (vedlejší živočišné produkty) a kafilerní produkty. Využití je v bioplynových stanicích 
k výrobě bioplynu nebo u chlévské mrvy s větším podílem slámy, kde je nižší vlhkost (králičí, 
koňská), k výrobě pelet a jejich použití pro vytápění. 

 Hnůj – často se uvádí, že je k výrobě bioplynu užíváno hnoje. Hnůj je podle [35][36][37] 
zušlechtěná chlévská mrva (nezušlechtěný substrát vyvezený ze stájí), zušlechtěním se myslí 
fermentace chlévské mrvy, kdy dochází k částečnému odbourávání jednotlivých složek činností 
mikroorganizmů. Odbourávání je závislé na teplotě, vlhkosti prostředí a přístupu vzduchu, čím 
více vzduchu vstupuje, tím více látek se odbourá, proto je lepší omezení přístupu vzduchu. Při 
tomto omezení se začne tvořit více metanu, který brání rozkladu látek na oxid uhličitý, vodu, 
čpavek a popeloviny. Hnůj je tedy produkt ve kterém proběhla fermentace a metan již vznikl a 
nebyl nijak energeticky využit. Vhodné by tedy bylo uvádět, že se používá chlévská mrva. 
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 Kejda – podle [38] se jedná o částečně zkvašenou směs tuhých a tekutých výkalů
hospodářských zvířat spolu se zbytky krmiv s určitým podílem technologické vody. Setkáváme 
se s ní při chovu zvířat na roštech, kde se nepoužívá steliva. Používá se k výrobě bioplynu. 

 Zbytky krmiv – krmiva, která zvířata při konzumaci zcela neupotřebí, se většinou stanou 
součástí chlévské mrvy nebo kejdy. Zbytky krmiv se podle druhu dají různě využít, seno spálit, 
obilí a čistý šrot bez přísad využít k výrobě lihu, krmné směsi použít k výrobě bioplynu.   

Zbytky z potravinářské výroby – v této části jsou uvedeny vedlejší živočišné produkty, kam 
patří např. : 
� části poražených zvířat, které jsou poživatelné, ale z obchodních důvodů nejsou určeny 

k lidské spotřebě
� kůže, kopyta, rohy, paznehty, prasečí štětiny a peří 
� krev z jiných zvířat než z přežvýkavců
� zmetkové potraviny živočišného původu nebo obsahující produkty živočišného původu 

� čerstvé vedlejší produkty z ryb ze závodů vyrábějících produkty k lidské spotřebě
� jiný kuchyňský odpad než kuchyňský odpad z dopravních prostředků v mezinárodní přepravě

Využívají se v bioplynových stanicích, takovéto stanice musí mít příslušné vybavení k jejich 
zpracování. Jedná se o pasterizační jednotku a o vybavení k čištění a dezinfekci vozidel a 
kontejnerů vyjíždějících z areálu. V pasterizační jednotce se materiály předem upravené na 
velikost částic do 12 mm zahřejí na minimálně 70 °C a v této teplotě jsou alespoň 60 min. [39] 

 Kafilerní produkty – zajímavý se ukazuje kafilerní tuk jako vstupní produkt pro výrobu 
biopaliv transesterifikací (bionafta). Jeho výhodou je, že není použitelný k potravinářským 
účelům, nehrozí tedy u něj problémy jako u produkce rostlinných zdrojů pro výrobu bionafty 
[40][41], jeho produkce je v malém počtu podniků a je k dispozici po celý rok.  

2.2.3 Odpady z lesní těžby 
Jedná se o větve, špičky stromů, odřezky a pařezy. Zpracovávají se na štěpku, která je 

využívána spalováním v elektrárnách či teplárnách. Je možno ji využít i k pyrolýze a zplynování. 

2.2.4 Odpady ze dřevozpracujícího průmyslu 
Do této skupiny zejména patří piliny, hobliny, odřezky a kůra. Pokud je odpad chemicky 

neošetřený, je jeho využití stejné jako u dřeva z lesa nebo odpadů lesní těžby. Pokud je chemicky 
ošetřen (nátěr, lak, ochrana proti škůdcům) nebo jsou v odpadu např. zbytky dřevotřísky, je jeho 
upotřebení ve speciálních kotlích (pro dřevotřísku např. systém Kurri [42]), nebo se musí s tímto 
materiálem nakládat jako z odpadem, jehož využití je pak zejména ve spalovnách, kde je spálen 
při vysokých teplotách a tvorba škodlivých látek je minimální. 

2.2.5 Komunální odpady 
Klasické využití komunálního odpadu k energetickým účelům je spálení ve spalovnách. Pro 

jiné technologie je využitelný čistírenský kal a vytříděný organický odpad. 

 Kaly z čistíren odpadních vod jsou pomocí anaerobní stabilizace, při níž dojde k snížení 
rizikových vlastností kalu [44], přeměněny na bioplyn a stabilizovaný kal [43]. Získaný bioplyn 
je používán v kogeneračních jednotkách. Vyprodukovaná elektrická a tepelná energie je využita 
hlavně pro vlastní spotřebu čistíren. 
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 Vytříděný organický odpad jsou kuchyňské zbytky vzniklé při výrobě jídel, zbytky jídel, 
odpad po údržbě zeleně v domácnostech, papír… . Obecně řečeno jsou to odpady schopné 
aerobního nebo anaerobního rozkladu, používají se k výrobě bioplynu nebo ke kompostování. 
Z kompostování je možné využít odpadní teplo. Množství bioodpadu v domovním odpadu 
ukazuje tabulka 2-3 [45]. Zastoupení bioodpadu v komunálním odpadu je závislé na mnoha 
faktorech jako např. životní styl obyvatel, věkové rozložení nebo vlastnictví zahrady. Vlastnictví 
zahrady je důvod, proč je na venkově podíl bioodpadu menší, obyvatelé totiž častěji mají 
kompost a tam ukládají jeho část.  

 Tab. 2-3 Množství bioodpadu v domovním odpadu 

Množství bioodpadu v 
sídlištní 

zástavba 
sídlištní 

zástavba 
smíšená 
zástavba vesnická 

domovních odpadech velkých měst menších měst měst zástavba 

Hmotnostní % 18,2 19,6 17,3 6,3 

kg/obyvatel/rok 28 25 27 12 
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3 MOŽNOSTI A EFEKTIVITA ZPRACOVÁNÍ BIOMASY NA 

UŠLECHTILEJŠÍ FORMY BIOPALIV
K zušlechtění se používají tyto technologie :  

� pyrolýza 

� zplynování 

� alkoholové kvašení 

� metanové kvašení 

� esterifikace surových bioolejů
Důvodem zušlechťování paliv je potřeba jejich efektivnější přepravy a u mnohých surovin je 

to také jediná možnost, jak je lze energeticky využít. Dále budeme v práci uvažovat pouze 
s využíváním plodin z tabulky 2-2. 

3.1 Pyrolýza 
Touto metodou se získávají z rostlinné biomasy hodnotnější produkty.  Např. ze dřevní 

hmoty se získává kapalný bioolej, který je využitelný jako náhrada konvekčních zdrojů paliv. 
Dále je popisována pyrolýza dřeva. 

 Při pyrolýze se surovina rozkládá za vysokých teplot a bez přístupu kyslíku nebo je jeho 
množství velmi malé oproti tomu, kolik je ho potřeba ke spálení suroviny. Pyrolýza se často 
zmiňuje společně se zplynováním, při kterém je cílem získat plynný produkt – syntézní plyn. 
Pyrolýza má za cíl vyprodukovat zejména kapalné produkty, vyprodukované pevné a plynné 
produkty jsou v menšině. 

 Při pyrolýze dřeva probíhá mnoho paralelních a následných reakcí které jsou na sobě
závislé. Prvně probíhá primární reakce složek dřeva (celulózy, hemycelulozy a lignitu). Při reakci 
celulózy se uvolňuje vlhkost a až poté při teplotách 240-350 °C se degraduje na primární 
produkty, hemicelulosa se rozkládá při 200-260 °C a lignit při 250-500 °C.  Sekundární reakce 
probíhají ve vzniklých produktech při teplotách od 500 °C. Je vhodné se vyvarovat teplotám 
vyšším jak 650 °C, kdy začíná vznikat oxid uhličitý a vodík ze složek hodnotných pro výsledný 
produkt. 

 Z pyrolýzy biomasy se získávají tři základní produkty. Hlavním je bioolej, ze vstupní 
suroviny vznikne 50-75 % váhového množství biooleje. Vedlejší produkty jsou pyrolýzní plyn a 
pevný zbytek (pyrolýzní koks). Bioolej je směs organických chemikálií a pyrolýzní vody tmavě
hnědé barvy s charakteristickým zápachem. Jeho složení je proměnlivé v závislosti na vstupní 
surovině. Využívá se v elektrárnách na zemní plyn, kde se spaluje spolu se zemním plynem, lze 
ho samostatně spalovat v kotlích nebo využít k dalšímu zpracování.  Pyrolýzní plyn a koks se 
využívají k ohřívání pyrolýzní pece, v některých technologiích se plyn používá k výrobě elektřiny 
a tepla v kogenerační jednotce se spalovacím motorem. [46][47][74] 

3.1.1 Technologie pyrolýzy 
Rozlišujeme dva druhy pyrolýzy dřeva : 

� rychlou – dochází k rychlému zahřátí suroviny rozmělněné na poměrně malé částice 
� pomalou (konvenční) – lze provádět s hruběji namletým materiálem, ohřev je pomalejší 

vzniká při ní až 35 hm.% koksu 
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3.1.1.1 Rychlá pyrolýza 
Při tomto procesu dochází k rychlému ohřevu suroviny (500-1000 °C/min) bez přístupu 

kyslíku. Dřevo se rozkládá za vzniku plynů, par, aerosolů a pevného koksu. Výtěžek kapalného 
biooleje je po zkondenzování par a aerosolů 50 – 75 hm.%, 15-25 hm.% jsou tvořeny koksem a 
10-20 hm.% jsou plyny. Pro dosažení žádoucího výtěžku biooleje je třeba splnit určité 
požadavky. Hlavním požadavkem je vysoká rychlost ohřevu celého pyrolyzovaného materiálu, 
proto je pro tuto technologii potřeba materiál poměrně jemně namletý (podle typu reaktoru je 
rozmezí velikosti částice 0-6 mm). Dále je třeba řídit pyrolýzní teplotu, většinou v rozmezí 425-
500 °C v závislosti na reaktoru a požadavcích na produkty, protože od 500 °C do 650 °C 
probíhají reakce primárních produktů na zužitkovatelné produkty jiných vlastností. Vznikající 
parní fáze by neměla v reaktoru být déle než 2 s z důvodu co nejrychlejšího ochlazení a 
zkondenzování par a aerosolů, které by jinak podléhaly nežádoucím sekundárním reakcím. 
[46][48] 

 Pro rychlou pyrolýzu se používá několik typů reaktorů, jejich přehled je uveden 
v tabulce 3-2 [46].  

 Ve fluidním a cirkulačním fluidním reaktoru je zapotřebí nosného média, které zajišťuje 
udržování částic vsázky ve vznosu. Přestup tepla je kombinací konvekce a kondukce a je 
omezován velikostí částic. Tento typ reaktoru vyžaduje velikost částic do 3 mm v průměru. 
Fluidní reaktory mají své výhody ve velmi jednoduché konstrukci, dobré regulaci teploty a 
účinném přenosu tepla do vsázky. Průtokem fluidačního plynu je možno řídit odvádění těkavých 
látek a koksu. 

 Při pánvové pyrolýze se vsázka prudce zahřívá a na rozpáleném povrchu probíhají reakce 
v povrchové vrstvě částice za vzniku filmové vrstvy biooleje. Výhodou tohoto typu je, že lze 
použít větší kompaktní částice vsázky a také efektivní oddělování popela, který je vlivem pohybu 
pyrolizovaných částic obrušován. Pánvové reaktory využívají k ohřevu povrchu bloků dřeva 
tepelné sálání nebo kontakt s horkým povrchem. Pro konstrukci pánvových reaktorů je klíčové, 
aby vznikající těkavé podíly byly co nejrychleji odvedeny a nemohly ve větší míře degradovat 
sekundárními reakcemi.  Podobný princip využívá reaktor s hnacím šnekem, který je určený pro 
zpracovávání menších částic. 

 Princip rotujícího kuželového reaktoru, kde je pro ohřívání vsázky používán horký písek, 
využívá ve svém zařízení firma BGT. Horký písek je promícháván se vsázkou v reaktoru. 
Výstupní plyn (který není naředěn inertním plynem jako při použití technologiích kde je k ohřevu 
využíván místo písku) je z reaktoru vyveden do kondenzátoru, kde je prudce ochlazen a vznikne 
tak pyrolýzní olej a menší množství pyrolýzního plynu. Pyrolýzní plyn je využit k pohonu 
kogenerační jednotky se spalovacím motorem. Pyrolýzní koks (dřevěné uhlí) je spolu s použitým 
pískem odveden do spalovacího zařízení, kde je koks spálen a tímto spálením ohřátý písek se 
vrací zpět do reaktoru. Celá technologie je znázorněna na obr. 3-1 [51] a vlastnosti takto 
získaného oleje v tabulce 3-1 [47]. [51] 
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Obr. 3-1 Technologie firmy BGT  

Tab. 3-1 Vlastnosti pyrolýzního oleje  

složení C2H5O2

hustota 1 150 – 1 250 kg/m3

výhřevnost 16 – 20 MJ/kg 

obsah vody 15 – 30 % 

popel < 0,1 % 
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Tab. 3-2 Typy reaktorů pro pyrolýzu dřeva  

Typ reaktoru Výtěžek biooleje Způsob ohřevu Výhody Nevýhody 

    horkým dobrá regulace teploty nutná malá velikost vstupních částic 

Fluidní 75% inertním vysoká rychlost přestupu tepla pod 2mm 

    (recyklovaným) jednoduchá technologie   

    plynem     

    horkým dobrá regulace teploty komplikovaná hydrodynamika 

Cirkulační 75% pískem vysoká rychlost přenosu tepla obrušování popelovin z vsázky 

fluidní      možné použití větších vstupních částic (do 6mm) vysoký obsah popelovin v oleji 

      velkokapacitní reaktor   

Rotující    horkým pískem odstředivá síla pohybuje s obsahem reaktoru nutná malá velikost vstupních částic 

kuželový 65%   (horkým pískem a biomasou)   

    stěnou a pyrolýza probíhá za nižší teploty nejde o klasickou pyrolýzu - 

Vakuový  35-50 % pískem větší vstupní částice oproti ostatním procesům 
dlouhá doba uvolňování těkavých 

podílů
      nevyžaduje nosný plyn nízký výtěžek 

      kompaktní reaktor, není třeba přivádět plyn pohyblivé části v horké zóně
Šnekový 30-50 % stěnou nižší teplota procesu (400°C) možnost problém ů s přenosem tepla 

        ve velkém (průmyslovém měřítku) 

        nízký výtěžek 

      možné použít větší částice surovin rychlost reakce je omezena přenosem 

Ablační 75% stěnou není potřeba inertní plyn tepla do reaktoru, nikoli do biomasy 

(pánvový)     nízká teplota (<600°C) 
drahý reaktor - proces musí být v 

reakční  

        zóně povrchově řízen 

3.1.1.2 Konvenční pyrolýza 
Slouží k výrobě dřevěného uhlí. Dřevo je při ní zahříváno na 500 °C a doba, po kterou je 

v této teplotě, se pohybuje od 5 do 30 minut [46]. Ze suchého dřeva vzniká přibližně 35 %  
dřevěného uhlí, 24 % vody, 18 % dehtu, 11 % oxidu uhličitého, 6 % kyseliny octové, 4 % oxidu 
uhelnatého, 2 % methanolu. Poměrně malý výtěžek je dán tím, že v průběhu pyrolýzy je část 
uhlíku jakoby spálena s kyslíkem obsaženým ve struktuře celulosy. Dřevěné uhlí obsahuje 81 % 
uhlíku, 14 % kyslíku a dusíku, 4 % vodíku a 1 % popela [49]. Používá se zejména 
v potravinářství, jeho výhřevnost je 31 MJ/kg [50]. 

3.2 Zplynování 
Zplynováním rostlinné biomasy se získává plyn, který má jako hlavní spalitelné složky 

CO, CH4,H2 [12]. Nespalitelné složky jsou oxid uhličitý, voda a dusík, přítomny jsou i dehet, 
prach, sloučeniny chlóru a další složky, které znečišťují výsledný plyn. Při zplynování probíhají 4 
základní pochody: 

� sušení 

� pyrolýza 

� oxidace  

� redukce 

Podle typu generátoru probíhají buď postupně u sesuvných generátorů, nebo současně u 
fluidních generátorů. Výhřevnost vzniklého plynu je při přímém zplynování, kdy je k pokrytí 
tepelné potřeby spálena část paliva v generátoru (20-25 %), se pohybuje v rozmezí 2,5-
6,5 MJ/m3. Při nepřímém zplynování je až 14 MJ/m3.[54] 



 3 Možnosti a efektivita zpracování biomasy na ušlechtilejší formy biopaliv 26

3.2.1 Procesy při zplynování 

3.2.1.1 Sušení 
V této fázi je při teplotách do 200 °C vsázka zbavována vlhkosti, je spotřebováváno velké 

množství tepla a proto je vhodné používat materiály s vlhkostí menší jak 30 %, ideálně  15 %. 
Vysoká vlhkost vstupního materiálu totiž snižuje celkovou účinnost systému. 

3.2.1.2 Pyrolýza 
Jedná se o skoro stejný proces, jak byl popsán v předchozí kapitole, rozdíl je v tom, že 

pokračuje do teploty 700 °C. Proběhne přeměna kapalných organických látek (vodní páry a 
dehtových látek) a části pevného uhlíku na stabilní plynné látky, zejména CH4, CO, CO2 a  H2. 

3.2.1.3 Oxidace 
Probíhá v oblasti přívodu zplynovacího činidla. Spalovací exotermní reakce probíhající v této 

oblasti dodávají teplo procesům, které je při zplynování spotřebovávají. Při použití kyslíku nebo 
vzduchu jako oxidačního činidla se stechiometrickým koeficientem 0,2-0,5 vzniká v oblasti 
přísunu oxidačního činidla oxidační vrstva s teplotou 800-1500 °C. Oxidace pevného uhlíku a 
plynných produktů pyrolýzy probíhá v daném místě podle těchto rovnic: 

částečná oxidace pevného uhlíku: 

C + 1/2 O2 → CO   ∆H = -111 kJ/mol    (3.1) 

úplná oxidace pevného uhlíku: 

C + O2 →   CO2   ∆H = -197 kJ/mol    (3.2) 

oxidace CO: 

CO + 1/2 O2 → CO2   ∆H = -283 kJ/mol    (3.3) 

oxidace H2: 

H2 + 1/2 O2 → H2O   ∆H = -242 kJ/mol    (3.4) 

oxidace CH4: 

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O  ∆H = -802 kJ/mol    (3.5)  

Žádoucí je z těchto reakcí hlavně ta první, protože přeměna pevného uhlíku na oxid uhelnatý 
je přeměna pevná látky na spalitelný plyn, což je děj, který od zplynování očekáváme. Reakce 2 
je přijatelná (při přímém zplynování), pokud potřebujeme získat teplo pro průběh celého procesu 
zplynování. Reakce 3,4,5 jsou nežádoucí, protože přeměňují spalitelné plyny na nespalitelné. 
[52][53][54] 

3.2.1.4 Redukce 
V tomto pochodu vznikají spalitelné plyny redukcí CO2 na CO a H2O na H2 a současně může 

reagovat uhlík s vodíkem na CH4. Tyto reakce jsou žádoucí, protože se při nich tvoří spalitelné 
plyny. Probíhají při teplotách 750-850 °C. [52][53][54] 

Boudardova reakce: 

C + CO2 ↔ 2 CO   ∆H = 173 kJ/mol    (3.6) 
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heterogenní reakce vodního plynu: 

C + H2O ↔ CO + H2   ∆H = 131 kJ/mol    (3.7) 

heterogenní vznik metanu: 

C + 2 H2 ↔ CH4   ∆H = -87 kJ/mol    (3.8) 

V plynné fázi se současně odehrávají následující reakce: 

homogenní reakce vodního plynu: 

CO + H2O ↔ CO2 + H2  ∆H = -41 kJ/mol   (3.9) 

homogenní vznik metanu: 

2 CO + 2 H2 ↔ CH4 + CO2  ∆H = -247 kJ/mol   (3.10) 

CO2 + 4 H2 ↔ CH4 + 2 H2O  ∆H = -41 kJ/mol    (3.11) 

3.2.2 Typy zplynovacích generátorů
Nejrozšířenějšími konstrukčními typy zplynovacích generátorů jsou generátor s pevným 

ložem a generátor s fluidním ložem. 

3.2.2.1 Zplyňovací generátor s pevným ložem (sesuvný generátor) 
Jedná se o nejrozšířenější typ pro přímé zplynování, jsou ho dvě varianty podle toho, jak se 

vzájemně pohybuje vzniklý plyn a palivo, souproudý a protiproudý. Oba typy jsou znázorněny na 
obr. 3-2. 

V protiproudém generátoru vzniklý plyn proudí opačným směrem jako palivo, prochází 
oxidačním, redukčním, pyrolýzním a sušícím pásmem. Při tomto průchodu se ochladí pod 250 °C 
a zachytí část produktů primární pyrolýzy a vodní páru. Vzniklý plyn má výhřevnost až 7 MJ/m3

a v popelu je nízký obsah nedopalu. Tento typ se pohubuje v rozmezí výkonů 3-30 MW. 

 U souproudého generátoru vzniklý plyn proudí stejným směrem jako palivo. V redukční 
oblasti se na rozžhaveném uhlí štěpí část primárních pyrolýzních produktů, vzniklých 
v pyrolýzně-oxidační oblasti, a jejich celkové množství tak klesá, vzniká tak potřebné teplo pro 
pyrolýzní reakce a pro zplynování dřevěného uhlí. Prachové částice částečně zachycuje uhlíkaté 
lože za redukčním pásmem. U tohoto typu je využití paliva menší, až 30 % tvoří nedopal, 
výhřevnost plynu je až 6,5 MJ/m3. Výsledný plyn obsahuje méně dehtu, je tedy vhodný pro malé 
instalace do 3 MW. [53][55] 
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Oby typy jsou znázorněny na následujícím obrázku 3-2 [53]. 

     

Obr. 3-2 Zplynovací generátory 

3.2.2.2 Zplynovací generátor s fluidním ložem 
U tohoto typu nelze rozdělit proces do 4 oblastí, protože v něm dochází k intenzivnímu 

míšení a všechny procesy probíhají najednou v každém místě fluidního lože. Pouze v místě
přívodu zplynovacího média, která se nachází těsně nad roštem, lze hovořit o oblasti, kde 
převažují oxidační reakce nad ostatními. Hlavní předností tohoto typu je použitelnost pro velké 
výkony v řádech stovek MW, naproti tomu je v plynu vysoký obsah dehtů a pevných částic. Na 
obr. 3-2 je fluidní reaktor znázorněn. [53][55] 

3.2.3 Účinnost přeměny a použití vzniklého plynu v závislosti na jeho čistotě
Účinnost přeměny na syntézní plyn se pohybuje podle různých autorů mezi 70-93 %, záleží 

zde zejména na kvalitě zpracování reaktoru, na jeho ztrátách sáláním do okolí. Pro další práci 
jsme zvolily účinnost 85 %, což znamená, že 85 % energie vložené v palivu se transformuje do 
energie plynu. Tuto účinnost se zisky z jednotlivých surovin ukazuje tabulka 3-3, kde je použita 
výhřevnost získaného plynu 5,25 MJ/m3. [53][75] 

V závislosti na tom, k jakému účelu bude plyn použit, je jej třeba vyčistit. Pokud se použije 
pro spálení v kotlích, není jej v podstatě potřeba čistit vůbec, při použití v kogeneračních 
jednotkách se zbavuje prachu, který způsobuje rychlejší opotřebování pohyblivých částí motoru, 
a dehtu, který by kondenzoval na studených částech motoru. Před použitím ve spalovací turbíně
se plyn musí zbavit popela a dalších tuhých zbytků, které by způsobovaly erozi lopatek turbíny, 
nežádoucí je také přítomnost alkalických kovů, síry, chlóru a sulfanu. Potenciál má tento plyn i 
v palivových článcích, kde je třeba, aby neobsahoval žádné nečistoty, protože palivové články 
jsou na jejich přítomnost velmi citlivé. Z takto vzniklého plynu se vyrábí také kapalná paliva jako 
methanol (jeho výroba bude podrobněji rozebrána dále), benzín, nafta a další. Pro takové využití 
je zapotřebí plyn vysoké čistoty.  

 Plyn lze částečně vyčistit již při jeho vzniku např. zvolením vhodného zplyňovacího 
média (místo vzduchu např. čistý kyslík), optimální regulací teploty nebo zvolením vhodného 
tlaku zplynování. Vyrobený plyn lze čistit např. cyklóny, filtry, mokrými vypírkami, 
katalytickými reaktory. [53][54][55][56] 
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3.2.4 Výroba metanolu 
Hlavními složkami plynu ze zplynování jsou spalitelné složky CO,CH4,H2 a nespalitelné 

složky CO2,H2O a N2. Před samotnou výrobou je syntézní plyn nutno ještě upravit tak, aby 
molární poměr H2/CO se rovnal 3. Plyn ze zplynování obsahuje méně vodíku a aby se získal 
přemění se přítomné uhlovodíky reformací vodní párou na CO a H2. Poměr je poté upraven 
reakcí vodního plynu, kdy se jedná o reakci chudého plynu na vodík s vodní parou (rovnice 3.13). 
Takto vzniklý plyn je stlačen a dopraven do reaktoru. Vznik metanolu popisují následující 
rovnice, jedná se o katalickou reakci, při níž je katalyzátorem Cu, ZnO nebo AL2O3, rekce 
probíhá za teplot 220-280 °C a tlaku 5-10 MPa. [48][57][11] 

  CH4 + H2O → CO + 3H2       (3.12) 

  CO + H2O → CO2 + H2       (3.13) 

 CO2 + 3 H2 → CH3OH + H2O      (3.14)     

 CH4 + 1/2 O2 → CO + 2H2       (3.15) 

CO + 2 H2 → CH3OH       (3.16)  

Vzniklý metanol lze použít pro pohon spalovacích motorů buď čistý nebo ve směsi 
s benzínem, má vysoké oktanové číslo 112, jeho spalováním vzniká méně emisí a pro jeho 
spálení je potřeba méně kyslíku. [12] 

Účinnost přeměny primárních surovin na metanol je v rozmezí 40 – 60 %, ve výpočtu je 
použita hodnota 50 %. V tabulce 3-3 [19][20][26][28][32][34][71][27][73][75][77][48] jsou 
uvedeny možné výtěžky metanolu z jednotlivých plodin. Výhřevnost metanolu je 15,9 MJ/l. 
[77][11] 

Tab. 3-3 Energie po zplynování(v syntézním plynu) a v  metanolu z roční sklizně jednotlivých 
plodin   

Výnos Výhřevnost vlhkost Energ.výnos Zplyňování Metanol Plodina 
  

t/ha MJ/kg % GJ/ha GJ/ha GJ/ha 
Hospodářský les 6,3 * 8000** 25 50,4 42,84 25,20 

Topol (hybrid) 10 12  25-30 120 102,00 60,00 
Šťovík 13,5 11,5 30 155,25 131,96 77,63 

Křídlatka (jaro) 11**** 18,4***  202,4 172 101,21 
Křídlatka (podzim) 16,8**** 18,4***  309,2 262,9 154,58 
Pšenice (průměr) 5,79 14,5  12-16  83,955 71,36 41,98 
Kukuřice (zrno) 7,91 16,3  12-16  128,933 109,59 64,47 

Ječmen 4,97 14  12-16  69,58 59,14 34,79 
Žito 4,69 15  12-16  70,35 59,80 35,18 

Oves 3,72 13  12-16  48,36 41,11 24,18 
Sláma - řepka 5 13,5 15 67,5 57,38 33,75 

Sláma - kukuřice 7,8 14,4 10 112,32 95,47 56,16 
Sláma - obiloviny 4 14 17-18  56 47,60 28,00 

Konopí seté -stonek 8,45**** 18,06***   152,607 129,72 76,30 
Seno ( zem. Půda) 5 12 15 60 51,00 30,00 

* m3

** MJ/m3

*** spalné teplo 
**** průměrný výnos suché hmoty (sušiny) 
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3.3 Alkoholové kvašení 
Fermentací surovin, které v sobě obsahují škrob, cukry nebo lignitocelulózu (její využití není 

běžné), se získá produkt s obsahem zhruba 6-10 % ethanolu. Ten se poté destiluje a rafinuje, aby 
vznikl etanol použitelný pro energetické účely. Největší zkušenosti s produkcí etanolu pro 
energetické účely mají v Brazílii a USA, kde již více jak 20 let slouží k pohonu vozidel [61][62]. 

 Proces alkoholového kvašení je popsán následující rovnicí: 

                                   oxid  
 glukosa           etanol     uhličitý     teplo 

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2 + 118,7 kJ    (3.17) 

    100g   51,1g       48,9g 

Výroba ethanolu je založena na působení enzymů mikrobiální buňky (většinou buňka některé 
kvasinky) v procesu lihového kvašení. Jde o proces, který probíhá bez přístupu vzduchu i když na 
počátku mírné provzdušnění napomáhá nárůstu buněk a jejich aktivitě. Při procesu lihového 
kvašení dochází postupně k rozkladu sacharidů enzymy mikroorganismů a uvolňování energie.  

Hlavním produkčním mikroorganismem jsou kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jejichž 
výhodou je vysoká rychlost tvorby ethanolu a vysoká odolnost vůči ethanolu. Za ideálních 
aerobních podmínek získává kvasinka energii oxidací cukru, přičemž nevzniká žádný nebo velice 
málo alkoholu a dochází k intenzivnímu množení kvasinek. Při anaerobních podmínkách získává 
buňka energii kvašením, přičemž spotřebuje přibližně 2 % energie z přítomných cukrů na 
výstavbu buněčné hmoty a téměř 90 % energie se koncentruje v etanolu.  

Pro výživu kvasinek jsou důležité dusíkaté látky, štěpné produkty bílkovin, uhlík a minerální 
látky (P,K,Mg,Ca). Pokud tyto látky nejsou obsaženy v zápaře, nemůže dojít k dostatečnému 
pomnožení kvasinek. U surovin, které jsou na tyto látky chudé, se zápary přiživují sladovým 
mlékem nebo se zpracovávají v kombinaci se surovinami na tylo látky bohaté.   

Činnost kvasinek je ovlivněna několika činiteli. Teplotou, která je optimální mezi 27-29 °C 
při kvašení, 32-34 °C při množení a růstu kvasinek. Substrát má mít koncentraci 16-18 % cukru, 
což odpovídá 10-11 % alkoholu, pH prostředí se má pohybovat v rozmezí 4,6-5,6 (nižší pH 
nevadí a jako ochrana proti kontaminantům se zákvasy okyselují až na hodnotu 3,8). 

Produktem lihového kvašení, jak je uvedeno v rovnici 3.17, jsou hlavně etanol, oxid uhličitý 
a teplo. Methanol je přítomen hlavně v produktech, kde měla vstupní surovina jadérka (jablka, 
hrušky) a obsahovala tak pektin. [58][59][60] 

3.3.1 Výroba zemědělského lihu 
Pro jeho výrobu se využívá zemědělských surovin (brambory, ovoce, obilí) a vhodných 

zbytků potravinářské výroby (slupky, odřezky, mouka, škroby….). Celý proces se skládá z 5 
částí, kterými jsou: 

� nákup, přejímka a skladování surovin 
� doprava, praní a vážení surovin 
� příprava zápary 
� zakvašení a kvašení zápary 
� destilace zralé zápary + zušlechtění 

  První a druhý krok je logistický a zahrnuje dovoz a dopravu suroviny do pařáku. [59][60] 
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3.3.1.1 Příprava zápar 
V tomto kroku jde o rozmělnění suroviny, aby na zrna škrobu mohly začít působit 

amylolitické enzymy, jejichž působením dochází k ztekucení škrobu a poté k zcukernatění. Pro 
přípravu zápar se používají dva způsoby – tlakový a beztlakový.  

 Při tlakovém způsobu je k uvolnění a zmatovatění  škrobu ze zrn nebo hlíz využita horká 
pára o teplotě nad 120 °C při tlaku 0,2-0,5 MPa. Nejpoužívanější je Henzeo pařák. Tato 
technologie zároveň surovinu vysterilizuje, takže je vhodná pro havarované suroviny, je ovšem 
nákladnější než beztlaká. Po paření je dílo vyháněno do zapařovací kádě, při vyhánění je dílo 
chlazeno a jsou k němu přidávány ztekuťující enzymy. 

 Při beztlakovém způsobu jsou suroviny rozemlety nebo rozšrotovány na částice velikosti 
0,4-2 mm. Mletí obilovin může být realizováno za sucha, ale vhodnější je mokré šrotování, kdy 
zároveň dochází k bobtnání škrobnatých zrn. Podle vlastností použitých enzymů se poté dílo 
zahřívá na 60 °C nebo na 90-95 °C, v této fázi dochází k zmatovatění a ztekucení škrobu. 

 V zapařovací kádi při teplotě 55-65 °C dochází působením vhodných látek ke 
zcukernatění. [59][60] 

3.3.1.2 Zakvašení a kvašení zápary 
Zcukernatělé dílo je ochlazeno na zákvasnou teplotu a v fermentačním tanku zakvašeno. 

Jako kvasinky se používají kvasinky vzniklé z čistých lihovarnických kultur nebo pekárenské 
droždí. Teplota zákvasu se řídí tak, aby nepřesáhla 29 °C a pomocí H2SO4 se upravuje pH na 3,8, 
aby se v zákvasu nerozvinuly kontaminující mikroorganismy. Nejběžněji se používá třídenní 
kvašení. Pokud by zápara obsahovala méně sacharidů, lze dobu zkrátit, prodlužování na 4 dny je 
neefektivní z pohledu ekonomiky provozu. 

 Během kvašení probíhají 3 typické fáze: 

� rozkvašování 
� hlavní kvašení 
� dokvašování 

Fáze rozkvašování nastává ihned, vznikající CO2 je pohlcován záparou, takže nejsou 
pozorovatelné viditelné projevy. Po nasycení zápary je pozorovatelný silnější vývoj plynů, 
teplota díla mírně stoupá a celá tato fáze trvá 20-30 hodin. 

  Fáze hlavního kvašení začíná po prokvašení 35-40 % cukru. Zápara již obsahuje 4-5 % 
alkoholu a tím pádem rozmnožování kvasinek téměř ustává. Obsah alkoholu a teplota se zvyšují, 
sacharidace rychle klesá. Tato fáze trvá asi 24 hodin. 

 Fáze dokvašení celý proces uzavírá, je klidnější než předchozí stádium a dochází zde 
k zcukernatění a prokvašení zbývající části. Teplota zápary klesne v této fázi o 1-2 stupně a fáze 
trvá přibližně 24 hodin. [59][60] 

3.3.1.3 Destilace zralé zápary 
Po prokvašení je obsah etanolu v díle asi 10 %. Zvýšení jeho koncentrace se docílí destilací 

díla, která se děje pomocí destilačních kolon, podle složitosti jsou jednokolonové nebo 
vícekolonové.  Princip destilace je založen na různé těkavosti a tenzi par destilujících se složek 
roztoku. Odmyslíme-li si další složky, je zralá zápara směs vody a alkoholu. Voda za normálního 
tlaku vře při 100 °C, ethanol při 78,3 °C. Bohužel nelze napřed oddělit ethanol a poté vodu, směs 
má tedy bod varu mezi 78,3 °C a 100 °C a při každé teplotě vzniká směs alkoholových a vodních 
par. Teoreticky by šlo z 10 % zralé zápary jedinou destilací získat 51 %obj. alkoholu. Toto je 
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pouze ideální předpoklad kdyby se koncentrace alkoholu v díle neměnila, ale jak odcházejí 
postupně páry, kde je vyšší obsah alkoholu než vody, tak se množství alkoholu zmenšuje a 
následné páry jsou již na alkohol chudší a klesá tak i alkoholovitost destilátu. [59][60] 

V praxi jsou výsledky při destilaci 10 % zralé zápary takovéto: 

� první destilát obsahuje 32,7 %obj. takže nám podíl alkoholu stoupl o 3,27- toto číslo se 
nazývá zesilovací faktor 
� druhý destilát obsahuje 58,3 %obj. zesilovací faktor 1,78 
� třetí destilát 74,8 %obj. zesilovací faktor 1,28 

Rychlost zvyšování podílu, jak je vidět, klesá, takže než bychom docílili 100 % obj. trvalo by 
to poměrně dlouho. Proto se využívá ke zvýšení čistoty destilátu rektifikace a deflegmentace.  

Rektifikace - jedná se v podstatě o protiproudou destilaci, což je jiná operace než destilace 
v předešlém bodě. [59][60] 

Deflagmentace je frakční kondenzace parní směsi. Směs se ochlazuje a jako první 
zkondenzuje méně těkavá složka, což je v našem případě voda, a lihový podíl v parách se tak 
zvětší. Vzniklý kondenzát stéká zpět do destilační kolony. Od etanolu se zde oddělují i méně
těkavé složky vzniklé na začátku destilace. [61] 

Jednotlivá zařízení jsou naskládána v destilační koloně a z destilační kolony tak vytéká 
surový líh o koncentraci 82-92 %obj. Celá výroba v zemědělském lihovaru při použití tlakové 
technologie přípravy zápary je znázorněna na obr. 3-3 [58].  

  

Obr.3-3 Zemědělský lihovar
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 Surový líh se vyrábí ve 3 druzích: 

� zemědělský (bramborový, obilný, ze škrobu) 

� průmyslový (melasovitý, drožďárenský, sulfitový) – bude zmíněn dále 

� ostatní (řepný, datlový, ovocný) 

V závislosti na tom, jak bude surový líh použit, se dále upravuje. Pro potravinářské účely 
frakční destilací spojenou s retrifikací, výsledkem je jemný a velejemný líh. Pro průmyslové 
využití se vyrábí líh bezvodý, kdy je surový líh odvodněn tuhými látkami nebo pomocí 
hydroskopických látek, např. glycerolu, který na sebe vodu naváže . [59][60] 

3.3.2 Výroba průmyslového lihu 
Jeho surovinou je téměř výlučně melasa (produkt ze zpracování cukrové řepy 

v cukrovarech). Fermentační proces se zaměřuje hlavně na výtěžnost a množství alkoholu 
vyrobeného za jednotku času. Výroba se skládá za 4 části [59][60] : 

� nákup, přejímka, skladování, a úprava melasy 

� příprava zápary a zakvašení 

� kvašení zápary 

� destilace zralé zápary 

3.3.2.1 Nákup, přejímka, skladování a úprava melasy 
Melasa dodaná do cukrovaru by měla mít minimální obsah cukru 46 % a sacharizaci 

75 °Bg. Melasa se vozí výhradně po železnici a v lihovaru se čerpá do melasníků. Před 
zpracováním by měla 6 měsíců odležet, aby se oddělily jednotlivé složky. Na povrch se vyloučí 
pěna, na dno se usadí kaly. Melasa se poté čerpá do manipulační nádrže, kde se vodou zředí asi 
na 56 °Bg a provede se neutralizace pomocí H2SO4. Takto upravená melasa by se do 8 hodin 
měla upotřebit, jinak hrozí kontaminace. [59][60] 

3.3.2.2 Příprava zápary a zakvašení 
Obvykle se připravují dva druhy zápary, slabší (5-10 °Bg) pro zahájení fermentace a silnější 

(15-20 °Bg) pro doplňování kádí během kvašení. Kvasinky jsou stejné jako v předchozím 
případě, pH je udržováno mezi 4,5-5 a teplota nesmí přesáhnout 32 °C. Důležitým faktorem je 
zákvasná koncentrace kvasinek v zápaře, čím je vyšší, tím je kratší doba kvašení a produktivita 
fermentace je tak vyšší. Doba než se dosáhne potřebné koncentrace je ovšem poměrně dlouhá a 
tvorba zápary je tak náročný proces na udržení sterility a spotřebu živin v substrátu. Proto byly 
vyvinuty metody, v nichž je od začátku vysoká koncentrace kvasinek, které využívají recirlkulaci 
buněk z předchozí fermentace. [59][60]   

3.3.2.3 Kvašení zápary 
Fermentační reaktory jsou obvykle opatřeny vzdušněním a možností regulace pH, jsou 

vyráběny z nerezavějící oceli. [59][60] 

Kvašení této zápary je hodně typů, nejdůležitější jsou tyto: 

� klasický vsádkový 

� přítokový způsob 

� způsob z recyklací kvasinek 

� kontinuální způsoby kvašení 
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Klasický vsádkový 

Je sice jednoduchý, ale má malou produktivitu a delší dobu kvašení [59][60] 

Přítokový způsob 

Je stále často využíván, výsledná koncentrace etanolu se pohybuje okolo 10-12 %. Jedná 
se v podstatě o proces, kdy na počátku kvašení je vysoká koncentrace kvasných buněk 
v koncentrovanějším substrátu, než v substrátu který je poté doplňován. [59][60] 

Způsob z recyklací kvasinek 

Jedná se o nejrozšířenější způsob při výrobě etanolu z melasy. Podstatou je, že se 
kvasinky po prokvašení pomocí odstředivky oddělí (oddělení musí proběhnout ihned, jinak 
rychle degradují) a použijí se jako kultura do nové fermentace. Ušetří se tak cukr na biosyntézu 
nových buněk a urychlí kvašení. [59][60]  

Kontinuální způsoby kvašení 

Jedná se o nepřetržitý přítok melasy a odtok zralé zápary. Je jich mnoho typů, některé jsou 
založeny např. na principu recirkulace. [59][60] 

3.3.2.4 Destilace zralé zápary 
Proces je stejný jako při výrobě zemědělského lihu. 

3.3.3 Zbytky a odpady z lihovarnického průmyslu 
Zbytky jsou výpalky, odpadem jsou lihovarské odpadní vody.  

 Obsah sušiny ve výpalcích je 5-8 %. Obilné výpalky jsou hodnotným krmivem, jinak se 
výpalky používají jako hnojivo. Z energetického pohledu je zajímavé jejich využití pro produkci 
bioplynu. [59][60] 

3.3.4 Výtěžek a výtěžnost výroby 
Od teoretických výpočtů se získané výtěžky liší, protože část suroviny se ztratí při kvašení na 

úkor cukru do vedlejších produktů, část hmoty nezcukří vůbec, část cukru neprokvasí a malá část 
lihu se odpaří nebo zreaguje se vzduchem. Energie v etanolu na hektar z konkrétních surovin je 
uvedena v tabulce 3-5 [32][12][11]. V jednom litru etanolu je 21,3 MJ. [59][60] 

Tab.3-5 Energie v etanolu z jednotlivých plodin z roční sklizně

výnos výtěžek 
Energie v 
etanolu 

Plodina 

t/ha l/t GJ/ha 
Pšenice (průměr) 5,79 393,00 48,47 
Kukuřice (zrno) 7,91 386,00 65,03 

Kukuřice (zelená) 39,5 67,00 56,37 
Ječmen 4,97 368,00 38,96 

Žito 4,69 355,00 35,46 
Oves 3,72 334,00 26,46 

Brambory 25,72 100,00 54,78 
Řepa cukrová 59,51 80,00 101,41 
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3.4 Methanové kvašení 
Tento proces probíhá běžně v přírodě, např. na dně jezer, v rašeliništích nebo v bachoru 

přežvýkavců . Jedná se o rozklad organické hmoty bez přístupu vzduchu, kdy vzniká bioplyn, což 
je směs kterou tvoří hlavně metan (55-75 % ) a oxid uhličitý (25-40 %). Přítomny jsou i další 
látky, ale ve velmi malé koncentraci oproti předchozím dvěma, konkrétně voda (2-7 %), sulfan 
(1-3 %), vodík (2 %), dusík (0-2 %) a kyslík (méně jak 2 %). Konkrétní složení je závislé na 
vstupním materiálu. [63][66][12] 

3.4.1 Vznik bioplynu  
Probíhá ve 4 fázích 

� hydrolýza 

� acidogeneze 

� acetogeneze 

� methanogenetze 

3.4.1.1 Hydrolýza 
Při tomto procesu se rozkládají komplexní sloučeniny vstupních surovin (např. 

polysacharidy, bílkoviny, tuky) na jednoduší, organické sloučeniny, jako jsou 
např. aminokyseliny, monosacharidy, mastné kyseliny. Podílejí se na tom hydrolytické 
mikroorganizmy uvolňující enzymy a ty tento materiál rozkládají biochemickou cestou. V této 
fázi je ještě přítomen vzdušný kyslík. Intenzivní je tento proces zejména u tzv. mokrých 
technologií, které zpracovávají biomasu s obsahem sušiny menším jak 15 %. U technologií tzv. 
suchých, kde je obsah sušiny ve zpracovávané biomase maximálně 65 %, je tento proces méně
intenzivní. 

3.4.1.2 Acidogeneze 
V této fázi je na počátku přítomen zbytek kyslíku, po ní již jde o bezkyslíkaté prostředí. 

Produkty vzniklé ve fázi hydrolýzy jsou rozkládány kyselinotvornými bakteriemi na nižší mastné 
kyseliny (propionovou, octovou a máselnou), oxid uhličitý a vodík. Produkce těchto látek je 
závislá na vstupní organické hmotě, proto se liší produkce bioplynu z různých materiálů. 

3.4.1.3 Acedogeneze (Autogeneze) 
Acedogenní bakterie přemění vyšší organické kyseliny na kyselinu octovou, oxid uhličitý a 

vodík. Příliš vysoký obsah vodíku je škodlivý pro acetogenní bakterie, proto utvářejí těsná 
spojení s matenogenezními bakteriemi. V této fázi jsou přítomny i bakterie, které tvoří sulfan 
(sirovodík), jehož přítomnost někdy omezuje využití bioplynu.     

3.4.1.4 Metanogeneze 
V této části se tvoří metan pomocí metanogenních acetoformních bakterií které rozkládají 

především kyselinu octovou ( CH3COOH) na metan a oxid uhličitý. Hydrogenoformní bakterie 
vytvářejí metan z vodíku a oxidu uhličitého. [63][64][65][66][68] 
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3.4.2 Mokrá anaerobní fermentace 
Jedná se o nejpoužívanější metodu. Zpracovává substrát s obsahem sušiny menším jak 15 %, 

probíhá v uzavřených fermentorech, které jsou vyhřívány na požadovanou teplotu (35-55 °C) a 
obsahem je mícháno. Schéma stanice je na obr. 3-4 [76]. 

 Bioplynová stanice je tvořena 4 částmi: 

� příjmový systém biomasy 

� fermentační systém 

� zařízení pro uskladnění fermentátu 

� zařízení pro energetické využití plynu 

3.4.2.1 Příjmový systém biomasy 
Zde se odehrává příprava substrátu před vstupem do fermentoru, jedná se o mechanickou 

úpravu částic, míchání, homogenizaci atd.  Je zde také řízeno optimální dávkování do fermentoru. 
Podle toho zda se jedná o tekutou nebo tuhou biomasu jsou uzpůsobeny skladovací prostory. 

3.4.2.2 Fermentační systém 
V této části probíhá vlastní výše popsaný proces, podle konstrukčního řešení je několik typů

fermentorů, např. 
� s integrovaným plynojemem 

� se samostatným plynojemem 

� s dohnívací nádrží s integrovaným plynojemem 

Fermentory můžou být zakopány v zemi částečně, zcela nebo vůbec. Jde o to jaké je přání 
investora nebo jaké musí splnit požadavky.  

V zemědělství je nejčastěji využíván válcový železobetonový plnostěnný fermentor, 
s poměrem průměr/výška>1. Základní parametry fermentoru určuje typ substrátu a technologické 
požadavky, kterými jsou – teplota, na kterou je zahříván obsah 35-55 °C, pH 6,5-7,5, hydraulická 
doba zdržení 35-110 dní. 

3.4.2.3 Zařízení pro uskladnění fermentátu 
Stabilizovaný zbytek po fermentaci je třeba uskladnit po nezbytně dlouhou dobu, než bude 

moc být využit jako hnojivo na zemědělské plochy. Pokud je fermentační zbytek oddělen na 
tuhou a kapalnou fázi, uskladňují se obě složky odděleně. Tuhá složka na stávajících hnojištích, 
kapalná v jímkách k tomu určených. 

3.4.2.4 Zařízení pro energetické využití plynu 
Plyn lze využít k mnoha energetickým aplikacím, v dnešní době je nejběžnější jeho použití v  

kogeneračních jednotkách se spalovacím motorem, na který je připojen generátor. Vyrábí se tedy 
jak elektrická tak i tepelná energie. Další využití je v pohonu dopravních prostředků, k tomuto 
využití je ovšem vzniklý plyn třeba zbavit CO2. [66][12] 
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   Obr.3-4 Bioplynová stanice pro mokrou fermentaci

3.4.3 Suchá anaerobní fermentace 
Liší se od předchozí v 1. a 2. kroku a částečně v konstrukci. Pokud se jedná o vsázkovou 

(diskontinuálmí) technologii, je zde několik reakčních komor, biomasa je do fermentoru 
navezena např. kolovým nakladačem a anaerobní proces je řízen dávkováním procesní tekutiny. 
Start reakce trvá 3 dny, než se zcela spotřebuje přítomný vzdušný kyslík, a vsázka vydrží 24-27 
dnů. Několik reakčních komor zabezpečuje kontinuitu provozu stanice, při reakci je třeba těchto 
parametrů - reakční teplota 32-38 °C, pH 6,5-7,5. Poté co je ze vsázky vyprodukován dostupný 
bioplyn je jí vetší část odebrána a nahrazena novou. Část se nechává z důvodu naočkování nové 
vsázky potřebnými kulturami.   

Druhou možností je kontinuální systém, kdy je biomasa pomocí hydraulického systému 
odebírána z meziskladu a prostrkována přes předehřívací trubkový výměník do zadní části 
fermentoru. Proces míchání a vyprazdňování zajišťuje šnekový dopravník probíhající celou 
reakční komorou. Vyprazdňování je realizováno v přední části reaktoru.  Tato technologie je 
ovšem finančně velmi náročná na výstavbu. Provozní náročnost je také velká a většinou se 
využívá pro zpracování vhodných odpadů. [66][68] 

3.4.4 Výtěžnost bioplynu 
Výtěžnost bioplynu je značně závislá na konkrétní surovině, liší se zejména podle obsahu 

sacharidů ve vstupním materiálu. V tabulce č.3-6 [33][32][78][79][80] jsou uvedeny výtěžky 
bioplynu z různých surovin. Uvažujeme výhřevnost 1 m3 bioplynu 23MJ. 

Tab.3-6 Energie v bioplynu z jednotlivých plodin z roční sklizně

Plodina výnos výtěžek střední výtěžek
energie v 
bioplynu 

 t/ha m3/t m3/t GJ/ha 
Pšenice (průměr) 5,79 597,00 597,00 79,50 
Kukuřice (siláž) 39,5 200-230 215,00 195,33 

Ječmen 4,97 597,00 597,00 68,24 
Žito 4,69 597,00 597,00 64,40 

Brambory 25,72 145,00 145,00 85,78 
Řepa cukrová 59,51 150-180 165,00 225,84 
Čerstvá tráva 20-40 130-150 140,00 96,60 
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3.5 Esterifikace surových bioolejů
Z olejnatých vstupů (oleje řepky, slunečnice nebo z kafilerního tuku), lze vyrobit bionaftu. 

Tento proces se nazývá transesterifikace a je popsán rovnicí 3.18. K této reakci je tedy potřeba 
nějaký olej (triglicerid) ať již rostlinného, nebo živočišného původu a alkohol. V rovnici 3.18 je 
jako alkohol použit methanol, lze použít i ethanol. Jako katalyzátoru se používá KOH, NaOH 
nebo H2SO4. Výstupem je bionafta a glycerol, při použití ethanolu vznikne produkt EEŘO. Pro 
samotnou reakci je důležitý molární poměr alkohol/olej, typ a množství katalyzátoru, teplota a 
čas reakce, intenzita míchání (míchání je důležité, protože alkohol a olej jsou nemísitelné 
kapaliny, reakce probíhá na rozhraní jejich fází, takže mícháním se povrch tohoto rozhraní 
zvětšuje, a čím je větší, tím reakce probíhá rychleji) a složení vstupního oleje (množství volných 
mastných kyselin a vody). Reakce často probíhá za těchto podmínek - výrobní teplota 60-70 °C, 
molární poměr alkohol/olej = 6/1, 1 % katalyzátoru vzhledem k oleji a reakce trvá 60-90 minut. 
Po uskutečnění reakce probíhá ochlazení, oddělení bionafty od ostatních produktů (při použití 
ethanolu se neodděluje )  nejčastěji se tak děje centrifugou a sušení. Celá reakce je popsána již 
zmíněnou rovnicí 3.18 .[69][12][11] 

Olej Alkohol Katalyzátor Bionafta + Glycerol
CH2 � O � CO � R 1 R 1COOCH3 + CH2 OH
| |
CH2 � O � CO � R 2 + 3CH3 OH → R 2COOCH3 + CHOH (3.18)
| |
CH2 � O � CO � R 3 R 3 COOCH3 + CH2 OH

Bionafta, která takto vznikne, lze přímo spalovat ve vznětových motorech. Při používání 
čisté bionafty bez příměsi nafty je problémem negativním ovlivněním vlastností částí palivového 
systému, proto se bionafta masověji používá smíchaná s klasickou naftou. [48][69]  

Výtěžnost bionafty z řepky a slunečnice shrnuje tabulka 3-7 [48][32][81].Výhřevnost 
bionafty je 38,5 MJ/kg.  

Tab.3-7 Energie v bionaftě z jednotlivých plodin z roční sklizně  

Plodina Výnos Bionafta Energie v bionaftě
 t/ha t/ha GJ/ha 

Řepka 2,88 1,15 44,35 
Slunečnice 2,54 1,04 39,90 
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4 VYUŽITÍ FOREM BIOMASY 

V ELEKTROENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Klasickým způsobem využití biomasy je spalování. Pro výrobu elektrické energie se nabízí 

spalování v elektrárnách nebo teplárnách. Budeme uvažovat pouze spalování v teplárnách a to 
z důvodu, aby bylo možné porovnávat zisky elektrické energie a tepelné energie s dalšími 
technologiemi, kde jsou využívány ušlechtilejší formy biomasy. Tato kapitola je rozdělena do 4 
částí. V první je využití biomasy spálením v teplárnách bez předchozího zušlechtění. Ve druhé je 
použití syntézního plynu, metanolu, etanolu, bioplynu a bionafty pro paroplynový cyklus, 
mikroturbínu a kogenerační jednotku se spalovacím motorem. Ve třetí je použití vhodných 
produktů v palivových článcích a ve čtvrté srovnání. 

4.1 Spalování biomasy v teplárnách 
Před použitím se musí biomasa vhodně upravit, dřevo nařezat nebo naštěpkovat, jiné druhy 

biomasy upravit do pelet, briket nebo balíků. Ke štepkování se používají štěpkovače, které jsou 
schopny zpracovat materiál s průměrem až 75 mm [82], podle uložení nožů rozeznáváme 
štěpkovače diskové, bubnové nebo šroubové. K výrobě pelet nebo briket se používají lisy, do 
kterých se sype předem upravený materiál určité zrnitosti a vlhkosti. Po zlisování jsou výstupem 
peletky různých průměrů, výsledný tvar je zabezpečen obsahem lignitu v lisované směsi, který 
působí jako pojivo. Podle toho jak je materiál stlačován, rozeznáváme lisy pístové hydraulické, 
mechanické, šnekové jednovřetenové nebo protlačovací. Do balíků se většinou lisuje sláma nebo 
seno, využívá se standardní zemědělské techniky. Dřevní odpad se lisuje pomocí paketovacích 
lisů. [83] 

Kotle používané v elektrárnách a teplárnách pro spalování nebo spoluspalování biomasy jsou 
fluidní nebo roštové, které se používají pro výkony do 10 MW. 

Fluidní kotel – v něm je spalování uskutečňováno ve vznosu. Vznos je zabezpečen 
prouděním vzduchu, kdy odpor vzduchu je roven tíze částeček paliva. Ve výsledku se hmota 
chová jako kapalina. Spalovat lze biomasu do velikosti 15 mm. 

Roštové kotle – lze v nich spalovat vetší kusy jak v kotlích fluidních. Spalování probíhá na 
roštu, který zabezpečuje zejména optimální vrstvu paliva z pohledu tloušťky, prodyšnost, přívodu 
spalovacího vzduchu, zahřívání paliva a jeho vysoušení, dokonalé vyhoření paliva… . Spalování 
probíhá ve dvou fázích – ve vrstvě roštu, kde hoří pevná hořlavina a ve vrstvě nad palivem, kde 
se spalují plyny z paliva uvolněné. [84]  

Teplo, které se uvolní z paliva, je předáno pracovní látce, většinou vodě, která se ohřeje, 
odpaří a přehřeje a je vedena potrubím k turbíně. Podle toho zda, chceme použít pro dodávku 
tepla veškerou, páru použitou pro zisk technické práce nebo jen její část, zvolíme turbínu. Pokud 
chceme využít veškerou páru, zvolíme protitlakou, pokud jen část zvolíme kondenzační 
odběrovou turbínu. Elektrické výkony těchto zařízení se pohybují od 1000 kWe do 250 MWe. 
[85] 

4.1.1 Teplárna s protitlakou parní turbínou 
Jak je zmíněno výše, využíváme veškerou páru z turbíny pro dodávku tepla. Nevýhodou 

tohoto zapojení je, že výroba elektrické energie je závislá na odběru páry spotřebiči tepla. 
Elektrická účinnost zařízení se pohybuje od 8 do 12 %, tepelná je 62–76 %.  Na obrázku 4-1 je 
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schéma teplárny s protitlakou turbínou a příklad diagramu, na jaké složky je přeměněna vstupní 
energie. Tyto hodnoty jsou použity v tabulce 4-1 pro výpočet. [85][87] 

Obr.4-1 Schéma teplárny s protitlakou turbínou a diagram rozdělení vstupní energie 

4.1.2 Teplárna s kondenzační odběrovou turbínou 
U tohoto zapojení je vyšší podíl vyrobené elektrické energie na úkor tepelné energie 

dodávané spotřebitelům, dodávka tepelné energie je pouze vedlejším produktem. Kondenzátor 
v tomto zapojení způsobuje hluboké vakuum na výstupu (3 kPa – 8kPa), těmto hodnotám 
odpovídají teploty sytosti páry 23 °C – 42 °C a z tohoto důvodu nelze tuto páru nijak využít. 
Dodávka tepla je realizována odběrem ve vysokotlakém stupni turbíny. Maximální elektrická 
účinnost se pohybuje do 35 %. Na obrázku 4-2 je schéma teplárny s protitlakou turbínou a příklad 
diagramu, na jaké složky je přeměněna vstupní energie. Tyto hodnoty jsou použity v tabulce 4-1 
pro výpočet. [85][86] 
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Obr.4-2 Schéma teplárny s kondenzační odběrovou turbínou a diagram rozdělení vstupní energie 

Výhodou těchto dvou popsaných technologií je, že již jsou odzkoušené a v provozu. 
Biomasou lze nahradit uhlí (které většinou pro výrobu tepla používají nyní). Biomasa nepotřebuje 
žádné složité úpravy před upotřebením a nevadí ani její proměnlivá vlhkost.  

Nevýhodou je, že teplárny jsou dimenzovány na výkony, pro které je ne vždy dostatek 
biomasy v přijatelném okruhu. Pomalý start neumožňuje jejich využití jako špičkových zdrojů. 
Tabulka 4-1 uvádí zisky elektrické a tepelné energie při použití jednotlivých druhů biomasy jako 
paliva. 
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Tab.4-1 Roční výnosy  elektřiny a tepla při použití protitlaké a kondenzační odběrové turbíny 

  protitlaká turbína 
kondenzační 

odběrová 
Plodina Výnos Energ.výnos Elektřina Teplo Elektřina Teplo 

  t/ha GJ/ha MWh/ha GJ/ha MWh/ha GJ/ha 
Hospodářský les 6,3 * 50,4 1,15 38,30 3,50 5,04 

Topol (hybrid) 10 120 2,73 91,20 8,33 12,00 
Šťovík 13,5 155,25 3,54 117,99 10,78 15,53 

Křídlatka (jaro) 11**** 202,4 4,61 130,76 14,06 20,24 
Křídlatka (podzim) 16,8**** 309,2 7,04 199,7 21,47 30,92 
Pšenice (průměr) 5,79 83,95 1,91 63,81 5,83 8,40 
Kukuřice (zrno) 7,91 128,93 2,94 97,99 8,95 12,89 

Ječmen 4,97 69,58 1,58 52,88 4,83 6,96 
Žito 4,69 70,35 1,60 53,47 4,89 7,04 

Oves 3,72 48,36 1,10 36,75 3,36 4,84 
Sláma - řepka 5 67,5 1,54 51,30 4,69 6,75 

Sláma - kukuřice 7,8 112,32 2,56 85,36 7,80 11,23 
Sláma - obiloviny 4 56 1,28 42,56 3,89 5,60 

Konopí seté -stonek 8,45**** 152,61 3,48 115,98 10,60 15,26 
Seno ( zem. Půda) 5 60 1,37 45,60 4,17 6,00 

  
* m3  
**** průměrný výnos suché hmoty 

4.2 Použití ušlechtilejších forem biomasy  

4.2.1 Paroplynová teplárna 
Spojením spalovací turbíny s parním oběhem, v němž je zařazena protitlaká turbína získáme 

paroplynovou teplárnu.[91] Hlavní předností tohoto zapojení je jeho vysoká účinnost, kdy 
účinnost elektrická dosahuje až 55 % a tepelná 40 %. [87] Základ zařízení tvoří spalovací turbína, 
kde může být jako palivo využito v podstatě jakékoli kapalné nebo plynné palivo. Palivo je 
vhodné zbavit popela a dalších tuhých zbytků, které by způsobovaly erozi lopatek turbíny. 
Nežádoucí je také přítomnost alkalických kovů, síry, chlóru a sulfanu.  

Spalinami vzniklými v kotli SK na obr. 4-2 poháníme spalovací turbínu ST, spaliny na 
výstupu mají dostatečnou teplotu k tomu, aby vytvořily páru v parním kotli PK  potřebnou pro 
pohon parní turbíny. Pára odcházející z parní turbíny je použita pro dodávku tepla spotřebitelům. 
Instalované elektrické výkony při použití protitlaké turbíny jsou v rozmezí 50 – 100 MWe [94]. 
Pro výpočet v tabulkách 4-2 až 4-4 použijeme parametry paroplynové teplárny bez přitápění 
z [88] kde účinnost elektrická je 0,456 a účinnost tepelná 0,377. 

Výhodou paroplynových tepláren je jejich vysoká účinnost, možnost použití širokého spektra 
paliv, nižší emise. 

Nevýhodou paroplynových tepláren je, že použitá paliva jsou nákladnější než paliva pro 
teplárny uvedené v předešlé kapitole. 
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Obr.4-3 Schéma paroplynové teplárny 

Tab. 4-2 Roční výnosy elektřiny a tepla při použití syntézního plynu a metanolu v paroplynové 
teplárně

 Syntézní plyn Metanol 
Plodina Výnos Elektřina Teplo Elektřina Teplo 

 t/ha/rok MWh/ha GJ/ha MWh/ha GJ/ha 
Hospodářský les 6,3 * 5,43 16,15 3,19 9,50 

Topol (hybrid) 10 12,92 38,45 7,60 22,62 
Šťovík 13,5 16,72 49,75 9,83 29,26 

Křídlatka (jaro) 11**** 21,79 64,87 12,82 38,16 

Křídlatka (podzim) 16,8**** 33,29 99,07 19,58 58,28 

Pšenice (průměr) 5,79 9,04 26,90 5,32 15,83 
Kukuřice (zrno) 7,91 13,88 41,32 8,17 24,30 

Ječmen 4,97 7,49 22,30 4,41 13,12 
Žito 4,69 7,57 22,54 4,46 13,26 

Oves 3,72 5,21 15,50 3,06 9,12 
Sláma - řepka 5 7,27 21,63 4,28 12,72 

Sláma - kukuřice 7,8 12,09 35,99 7,11 21,17 
Sláma - obiloviny 4 6,03 17,95 3,55 10,56 

Konopí seté -stonek 8,45**** 16,43 48,90 9,67 28,77
Seno ( zem. Půda) 5 6,46 19,23 3,80 11,31 

  
* m3

**** průměrný výnos suché hmoty (sušiny) 
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Tab. 4-3 Roční výnosy elektřiny a tepla při použití bioplynu a etanolu v paroplynové teplárně
 Bioplyn Etanol 

Plodina výnos Elektřina Teplo Elektřina Teplo 
 t/ha MWh/ha GJ/ha MWh/ha GJ/ha 

Pšenice (průměr) 5,79 10,07 29,97 6,14 18,27 
Kukuřice (zrno) 7,91 - - 8,24 24,52 

Kukuřice (zelená) 39,50 - - 7,14 21,25 
Kukuřice (siláž) 39,50 24,74 73,64 - - 

Ječmen 4,97 8,64 25,73 4,93 14,69 
Žito 4,69 8,16 24,28 4,49 13,37 

Oves 3,72 - - 3,35 9,98 
Brambory 25,72 10,86 32,34 6,94 20,65 

Řepa cukrová 59,51 28,61 85,14 12,84 38,23 
Čerstvá tráva 20-40 12,24 36,42 - - 

Tab. 4-4 Roční výnosy elektřiny a tepla při použití bionafty  v paroplynové teplárně
Plodina Výnos Elektřina Teplo 
  t/ha MW/ha GJ/ha 
Řepka 2,88 5,62 16,72
Slunečnice 2,54 5,05 15,04

4.2.2 Mikroturbína 
Jedná se o spalovací turbínu malého výkonu, která pracuje při vysokých otáčkách. Na 

obrázku 4-4 je znázorněna kogenerační jednotka s mikroturbínou. Otáčky se pohybují od 60 000 
ot/min do 100 000 ot/min podle toho, jaký je výkon mikroturbíny, při větších výkonech jsou 
otáčky nižší. Z tohoto důvodu je třeba použít vysokofrekvenční generátor elektrické energie a tu 
následně upravit pro parametry sítě. Řada elektrických výkonů mikroturbín se pohybuje od 30 do 
10 000 kWe. Teplota spalin pro dodávku tepelné energie, např. pro ohřev užitkové vody,topné 
vody, úpravu vzduchu nebo technologické procesy, je 220-320 °C. Elektrická účinnost je 
v rozmezí 20-35 %, celková účinnost se pohybuje v intervalu 60-80 %. Paliva se používají stejná 
jako u spalovacích turbín v předešlé kapitole. Výhodou kogeneračních jednotek s mikroturbínou, 
oproti výkonově srovnatelným kogeneračním jednotkám se spalovacím motorem, je menší počet 
pohyblivých částí, v podstatě je tam jedna. Pokud je navíc použito vzduchového ložiska, je 
zařízení nenáročné na údržbu, údržba potom spočívá hlavně ve výměně vzduchových filtrů. 
Častější kontroly jsou potřeba, pokud je použito kapalné palivo. Výrobce udává záruku životnosti 
80 000 provozních hodin. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady oproti srovnatelným 
jednotkám se spalovacím motorem. [89][85][91][90] 

 Pro výpočet je použita mikroturbína Capstone C200 o elektrickém výkonu 200 kW a 
tepelném 245 kW, tepelný výkon je závislý na teplonosném médiu, teplotě okolí a tepelném 
výměníku, ale pro výpočet uvažujeme s tímto výkonem. Energie dodaná v palivu je 606 kW, 
elektrická účinnost je 33 % (±2 %), tepelnou uvažujeme 40,4 %. [90] 
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Obr.4-4 Schéma kogenerační jednotky s mikroturbínou 

Tab. 4-5 Roční výnosy elektřiny a tepla při použití syntézního plynu a metanolu v kogenerační 
jednotce s mikroturbínou a spalovacím motorem 

Syntézní plyn Metanol 

Mikroturbína Spalovací motor Mikroturbína Spalovací motor
Plodina Výnos Elektřina Teplo Elektřina Teplo Elektřina Teplo Elektřina Teplo

 t/ha MWh/ha GJ/ha MWh/ha GJ/ha MWh/ha GJ/ha MWh/ha GJ/ha
Hospodářský les 6,3 * 3,93 17,31 4,57 20,78 2,31 10,18 2,69 12,22

Topol (hybrid) 10 9,35 41,21 10,88 49,47 5,50 24,24 6,40 29,10
Šťovík 13,5 12,10 53,31 14,08 64,00 7,12 31,36 8,28 37,65

Křídlatka (jaro) 11**** 15,77 69,51 18,35 83,45 9,28 40,89 10,80 49,09

Křídlatka (podzim) 16,8**** 24,09 106,16 28,03 127,45 14,17 62,45 16,49 74,97

Pšenice (průměr) 5,79 6,54 28,83 7,61 34,61 3,85 16,96 4,48 20,36
Kukuřice (zrno) 7,91 10,05 44,28 11,69 53,15 5,91 26,04 6,88 31,27

Ječmen 4,97 5,42 23,89 6,31 28,68 3,19 14,06 3,71 16,87
Žito 4,69 5,48 24,16 6,38 29,00 3,22 14,21 3,75 17,06

Oves 3,72 3,77 16,61 4,38 19,94 2,22 9,77 2,58 11,73
Sláma - řepka 5 5,26 23,18 6,12 27,83 3,09 13,64 3,60 16,37

Sláma - kukuřice 7,8 8,75 38,57 10,18 46,30 5,15 22,69 5,99 27,24
Sláma - obiloviny 4 4,36 19,23 5,08 23,09 2,57 11,31 2,99 13,58

Konopí seté -stonek 8,45**** 11,89 52,41 13,84 62,91 6,99 30,83 8,14 37,01
Seno ( zem. Půda) 5 4,68 20,60 5,44 24,74 2,75 12,12 3,20 14,55

   
* m3

**** průměrný výnos suché hmoty (sušiny) 
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Tab. 4-6 Roční výnosy elektřiny a tepla při použití bioplynu a etanolu  v kogenerační jednotce 
s mikroturbínou a spalovacím motorem 

Bioplyn Etanol 

Mikroturbína Spalovací motor Mikroturbína Spalovací motor 
výnos Elektřina Teplo Elektřina Teplo Elektřina Teplo Elektřina Teplo Plodina 

t/ha MWh/ha GJ/ha MWh/ha GJ/ha MWh/ha GJ/ha MWh/ha GJ/ha
Pšenice (průměr) 5,79 7,29 32,12 8,48 38,56 4,44 19,58 5,17 23,51 
Kukuřice (zrno) 7,91 - - - - 5,96 26,27 6,94 31,54 

Kukuřice (zelená) 39,50 - - - - 5,17 22,77 6,01 27,34 
Kukuřice (siláž) 39,50 17,91 78,91 20,83 94,73 - - - - 

Ječmen 4,97 6,26 27,57 7,28 33,10 3,57 15,74 4,16 18,89 
Žito 4,69 5,90 26,02 6,87 31,23 3,25 14,33 3,78 17,20 

Oves 3,72 - - - - 2,43 10,69 2,82 12,84 
Brambory 25,72 7,86 34,65 9,15 41,60 5,02 22,13 5,84 26,57 

Řepa cukrová 59,51 20,70 91,24 24,09 109,53 9,30 40,97 10,82 49,18 
Čerstvá tráva 20-40 8,86 39,03 10,30 46,85 - - - - 

Tab. 4-7 Roční výnosy elektřiny a tepla při použití bionafty v kogenerační jednotce 
s mikroturbínou a spalovacím motorem 

 Mikroturbína Spalovací motor 

Plodina Výnos Elektřina Teplo Elektřina Teplo 
 t/ha MWh/ha GJ/ha MWh/ha GJ/ha 

Řepka 2,88 4,07 17,92 4,73 21,51 
Slunečnice 2,54 3,66 16,12 4,26 19,35 

4.2.3 Kogenerační jednotka se spalovacím motorem 
Základem kogenerační jednotky je spalovací motor, na jehož hřídeli je zapojen generátor, 

který zabezpečuje i rozběh motoru. V tu chvíli pracuje jako elektromotor. Ohřev vody se provádí 
kaskádovitě, od nejnižších teplot k nejvyšším. Je možné využít 70 – 80 % vzniklého tepla, teplota 
chladící vody je v rozmezí 90 – 100 °C. Elektrická účinnost je v rozmezí 25 – 45 %. Čím větší 
jednotka, tím lepší účinnost. Standardní rozmezí vyráběných výkonů je od 7 kWe do zhruba 
3700 kWe, lze vyrobit i jednotky větších výkonů např. 8 MWe. Výhodou kogenerační jednotky se 
spalovacím motorem jsou nižší pořizovací náklady než u srovnatelných jednotek 
s mikroturbínou, široké spektrum paliv, rychlý start a dosažení plného výkonu – možnost využít 
jako špičkové zdroje. Nevýhodou je potřeba chlazení motoru i pokud není teplo využito, 
nízkofrekvenční hluk, vysoký počet pohyblivých částí a s tím spojené náklady na údržbu. [85] 

Zážehové motory pracují zejména s plynnými palivy, lze v nich po úpravách použít i etanol a 
metanol. Bionafty je využitelná ve vznětovém motoru. [85] 

Firma TEDOM, jejíž jednotku Cento T 200 pro bioplyn uvažujeme ve výpočtu vyrábí 
motory speciálně určené pro bioplyn, syntézní plyn, LPG, zemní plyn a naftu. Podle toho co 
budeme spalovat si vybereme vhodný motor pro kogenerační jednotku. [92] 

Pokud bychom chtěli spalovat v zážehovém motoru, primárně určeném pro benzín, etanol, 
musíme jej vhodně upravit. I přes tuto úpravu nelze spalovat čistý etanol vzhledem k jeho 
parametrům. Pro čistý etanol bychom potřebovali speciálně konstruovaný motor s jiným 
kompresním poměrem, tvarem válců a spalovacím prostorem. Pro použití směsi etanolu a 
benzínu (E85 – 85 % etanol, 15 % benzín) se jedná o nainstalování řídící jednotky, která 
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prodlužuje dobu vstřiku paliva a optimalizuje jeho složení. Dále je třeba instalovat zapalovací 
svíčky, které jsou schopny zapálit etanol, který má nižší teplotu vznícení a zajistit zvýšený přísun 
vzduchu. [7][93] 

Metanol lze použít pro zážehový motor bez speciálních úprav. Při použití metanolu pro 
motor původně určený pro naftu je třeba jej vybavit pomocným zapalovacím systémem, protože 
metanol má nižší cetanové číslo než nafta. Nevýhodou metanolu je jeho vysoká toxičnost a 
korozivost. [93] 

Jako příklad kogenerační jednotky se spalovacím motorem je použita jednotka Cento T200 
na bioplyn, její parametry jsou použity i pro výpočet ostatních vstupů, aby bylo možno určité 
srovnání. Pro použití jiných vstupů by se musel použít jiný motor jak je popsáno výše, případně
jej vhodně upravit. 

Parametry jednotky Centro T200 bioplyn jsou elektrický výkon 200 kW, tepelný výkon 
253 kW, ηel=0,384, ηtep=0,485. 

Obr.4-5 Schéma kogenerační jednotky se spalovacím motorem 

4.3 Palivový článek 
Toto zařízení přeměňuje chemickou energii v palivu na energii elektrickou bez použití 

tepelného oběhu. Je to tedy elektrochemické zařízení. Elektřina je vyráběna tak, že na 
katalyzátoru se oddělují elektrony z paliva, které je přiváděno do okolí anody. Takto vzniklé 
protony procházejí membránou a spojují se s kyslíkem přiváděným do okolí katody a vzniká 
voda, tomu opět napomáhá katalyzátor. Tok oddělených elektronů probíhá vodičem z anody na 
katodu (obr.4-6 [11]). Takto vzniklý elektrický proud je stejnosměrný, proto pokud jej chceme 
dodávat do sítě, je třeba jej upravit pomocí střídače. [11][85][72][23] 

Celkové zapojení kogenerační jednotky s palivovým článkem je na obr. 4-7 [72][23]. 
Hlavním dnes používaným palivem je zemní plyn vzhledem k jeho dostupnosti a čistotě. Dalšími 
palivy mohou být např. bioplyn, etanol, metanol nebo syntézní plyn. Paliva musí být zbavena 
nečistot, čímž se zvyšuje jejich nákladnost. Vstupní palivo je přeměněno na vodíkové palivo. Je 
využíváno několik principů získání vodíku. Prvním je parní reformace, která probíhá při teplotách 
760°C – 980 °C, plynné palivo se v parním reaktoru rozloží na vodík a oxid uhelnatý. Druhým 
způsobem je oxidační reformace, která probíhá v proudu kyslíku a v prostředí obsahující vodní 
páru. Teploty reakce jsou 1300 – 1500 °C, dochází k částečnému spálení primárního paliva. Tato 
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reakce je narozdíl od parní reformace exotermická. Kombinací obou zmíněných je autotermická 
reformace, která se pohybuje v okolí nulového bodu tepelné bilance. [85][72] [23] 

Vzniklé vodíkové palivo putuje do palivového článku, kde proběhne výše popsaná reakce, 
zbylé palivo je spáleno na hořáku a vzniklé teplo se podílí na reformaci vstupního paliva. 
Použitelnost jednotlivých paliv je závislá na typu článku. Články typu PAFC vyžadují vysoký 
obsah vodíku, naproti tomu vysokoteplotní články jsou schopny využít oxid uhelnatý vzniklý při 
reformních reakcích a současně dokáží i využívat metan. Podle použitého typu článku se tedy 
volí složitost přípravy paliva, aby splňovalo požadavky na čistotu. [85] 

Elektrická účinnost palivového článku se pohybuje od 35 do 70 %, podle typu použitého 
článku. Palivové články lze konstruovat v rozmezí od jednotek kW do několika MW, protože se 
skládají z elementárních palivových článků o malém výkonu a napětí. [85][72][23] 

Jako příklad využití palivového článku pro bioplyn použijeme jednotku PC25 od firmy UTC 
Fuel Cells, jejíž elektrický výkon je 200 kW. Elektrická účinnost jednotky je 37 %, tepelná 
účinnost 50 %. Palivem může být zemní plyn nebo bioplyn, spotřeba bioplynu je 90 Nm3/h při 
obsahu CH4 60 %. Jedná se o článek typu PAFC, kde je jako elektrolyt použita kyselina 
fosforečná. [72][23] 

Palivové články mají tyto výhody – nízké emise a hluk, vysokou účinnost v celém pásmu 
zatížení, velká škála použitelných paliv při použití odpovídající přípravy paliva (reforming). 
Hlavní nevýhodou je vysoká pořizovací cena a otázka životnosti článků. [85] 

Obr.4-6 Palivový článek PEM  
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Obr.4-7 Schéma kogenerační jednotky s palivovým článkem  

Tab.4-8 Roční výnosy elektřiny a tepla při použití bioplynu v kogenerační jednotce s palivovým 
článkem 

Plodina Výnos Elektřina Teplo 
  t/ha MWh/ha GJ/ha 

Pšenice (průměr) 5,79 8,17 39,75 
Kukuřice (siláž) 39,5 20,08 97,66 

Ječmen 4,97 7,01 34,12 
Źito 4,69 6,62 32,20 

Brambory 25,72 8,82 42,89 
Řepa cukrová 59,51 23,21 112,92 
Čerstvá tráva 20-40 9,93 48,30 
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4.4 Srovnání technologií 
Pokud srovnáme, která z uvedených technologií vyrobí nejvíce elektrické energie z jednoho 

hektaru a vezmeme k tomu zrno pšenice jako vstupní surovinu, (použity tabulky 1 a 2 z přílohy), 
zjistíme, že nejlepšího výsledku z hektaru docílíme při přeměně na bioplyn, který následně
použijeme v paroplynové teplárně. Konkrétně získáme 10 MWhe/ha. O 10 % méně elektrické 
energie získáme přeměnou na syntézní plyn a jeho použitím taktéž v paroplynové teplárně a o 
16 % méně elektrické energie získáme, pokud bioplyn použijeme v kogenerační jednotce se 
spalovacím motorem. Jako třetí, nejméně vhodná, se jeví kogenerační jednotka s mikroturbínou 
při použití etanolu jako paliva vyrobeného z pšenice. Předposlední je metanol vyrobený z pšenice 
použitý v mikroturbíně s hodnotou 3,85 MWhe/ha a nejméně elektrické energie je vyrobeno při 
použití pšenice jako paliva pro klasickou teplárnu s odběrovou turbínou s hodnotou 1,91 
MWhe/ha, což odpovídá 19 % energie nejlepšího výsledku. Z porovnání je vidět, že přeměna na 
bioplyn je poměrně účinná, je ovšem nepoužitelná pro větší celky vzhledem k tomu, kolik by 
bylo třeba plochy pro pěstování potřebných plodin. Pokud bychom použili paroplynovou 
teplárnu, jako palivo použili bioplyn z kukuřičné siláže a jednotka by byla o výkonu 1 MWe, 
potřebovali bychom zhruba 1 hektar na pokrytí celodenního chodu. Při uvážení provozu 300 dní 
v roce, potřebujeme tedy okolo 300 hektarů, což už je poměrně velká plocha. Z umístění dvou 
kapalných paliv na místech u konce plyne, že přeměna na tato paliva není tak efektivní jako na 
plynná paliva, nutno však upozornit jejich lepší skladovatelnost, přepravitelnost a možné využití 
v dopravních prostředcích. Na posledním místě se umístilo použití pšenice jako paliva pro 
klasickou teplárnu s protitlakou turbínou. Není to tím, že přeměna spálením by byly až tak špatná, 
ale tím, že toto zařízení je určeno hlavně pro dodávku tepla. Použití spálením v teplárně
s kondenzační odběrovou turbínou se pohybuje okolo středu. Z porovnání kogenerační jednotky 
s mikroturbínou a se spalovacím motorem vyšla lépe jednotka se spalovacím motorem. Vyrobila 
z bioplynu z pšenice 8,48 MWhe/ha, oproti tomu kogenerační jednotka s mikroturbínou vyrobila 
7,29 MWhe/ha, což je rozdíl 1,19 MWhe/ha. Rozdíl v elektrická účinnosti jednotek je 5,4 %. 
Pokud budeme uvažovat, že jednotka je jako v předešlém příkladu v chodu 300 dní tak při jejich 
výkonu 200 kWe činí rozdíl za rok 27,7 hektaru. 

Při srovnání výroby tepla, kdy opět bylo jako vstupu použito zrna pšenice, se jako nejlepší 
ukázala klasická teplárna s protitlakou turbínou s vyrobeným teplem 54,23 GJt/ha. Je to dáno 
zejména tím, že tato technologie je hlavně určena pro výrobu tepla. Jako druhý nejvhodnější se 
ukázal palivový článek s využitím bioplynu s hodnotou vyrobeného tepla 39,75 GJt/ha, což je 
dáno tím, že palivový článek pracuje na určité teplotě a voda vznikající při reakci je neustále 
odváděna. Třetí nejúčinnější byla stejně jako při výrobě elektrické energie kogenerační jednotka 
se spalovacím motorem používající jako paliva bioplyn, která vyrobila o 29 % tepla méně než 
nejlepší zařízeni. Třetí od konce a předposlední v tomto srovnání byly dvě jednotky používající 
metanol jako paliva, třetí od konce skončila kogenerační jednotka s mikroturbínou a předposlední 
paroplynová teplárna s vyrobeným teplem 15,83 GJt/ha. Jako nejméně účinná se ukázala teplárna 
s kondenzační odběrovou turbínou. Je to z důvodu, že toto zařízení je určeno pro co největší zisk 
elektrické energie z vyrobené páry,dodávka tepla je tedy vedlejším produktem, přibližně polovina 
tepla je v tomto zařízení mařena v kondenzátoru bez užitku, protože má nízké parametry k tomu, 
aby bylo nějak využitelné. 

Z předchozích odstavců je zřejmé, že nelze zcela jasně určit, která technologie je zcela 
nejlepší, jak z pohledu přeměny biomasy na ušlechtilejší formy paliv, tak z pohledu využití forem 
biomasy pro jednotlivá zařízení. Ale vzhledem k tomu, že jako třetí nejvhodnější se jak při 
výrobě elektřiny, tak tepla, ukázala kogenerační jednotka se spalovacím motorem používající 
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jako palivo bioplyn, lze ji považovat za kompromis pro malé zdroje - zejména do bioplynových 
stanic. Její pořízení je levnější než pořízení mikroturbíny srovnatelného výkonu, nevýhodou jsou 
vyšší náklady na servis. Pokud chceme větší podíl elektrické energie, je vhodná paroplynová 
teplárna, ovšem jak je uvedeno na příkladu výše, při použití paliv z biomasy je třeba se 
pohybovat ve výkonech v řádu jednotek MWe. Pokud se jedná o výrobu tepelné je energie 
otázkou kolik a jaké výstupní teploty požadujeme. Z teplárny s protitlakou turbínou nebo 
z kogenerační jednotky se spalovacím motorem získáváme hlavně teplo využitelné pro ohřev 
užitkové vody a vytápění budov, naproti tomu z teplárny s kondenzační odběrovou turbínou 
získáme sice zlomek tepla oproti protitlaké turbíně, je ovšem vyšších parametrů s širším spektrem 
použití. 
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5 ZÁVĚR
Alternativní zpracování biomasy otevírá nové možnosti, jak energeticky využít zemědělskou 

produkci. Z plodin využitelných pro spálení, výrobu syntézního plynu a metanolu se dnes 
nejčastěji využívá dřevo a dřevní štěpka. Tyto suroviny jsou získávány hlavně z lesů a 
energetických plantáží, na kterých se pěstují rychlerostoucí dřeviny. Do budoucna se jako 
zajímavá perspektiva jeví pěstování šťovíku a křídlatky z důvodu jejich výnosu, a nenáročnosti 
sklizně na speciální techniku.  

Pro výrobu bioplynu je nejvhodnější využívat kejdy a chlévské mrvy, protože jde o odpad, 
který by při uskladnění metan stejně produkoval a zvyšoval by se tak jeho podíl v atmosféře. 
Zbytek po fermentaci kejdy a chlévské mrvy se použije jako hnojivo, stejně jako by se použily 
tyto vstupy nevyužité výrobou bioplynu, navíc se zničí část choroboplodných zárodků v nich 
obsažených. Z pěstovaných plodin bude i nadále nejzajímavější pro výrobu bioplynu kukuřice 
vzhledem k možnosti jejího dlouhodobého skladování. K výrobě bionafty v našich klimatických 
podmínkách je a bude i nadále nejvhodnější řepka olejka. K výrobě etanolu se v tuzemsku nejvíce 
využívá cukrové řepy, v budoucnu je perspektiva v lignitocelulózových surovinách. 

Z popsaných možností přepracování biomasy na ušlechtilejší formy je dnes v největším 
rozmachu využívání bioplynových stanic, v nichž je instalováno elektroenergetické zařízení 
přeměňující vzniklý bioplyn na elektrickou a tepelnou energii. Většinou se jedná o kogenerační 
jednotku se spalovacím motorem. V současné době je v ČR 327 bioplynových stanic 
s instalovaným výkonem 224 MWe, do budoucna je zde ještě určitý potenciál růstu. Důležité je, 
aby se bioplynové stanice staly jednou ze součástí zemědělských podniků, nikoli jejich jedinou 
částí.  

Využití druhého plynného paliva, jenž lze získat z biomasy - syntézního plynu, není v našich 
podmínkách v dnešní době příliš rozšířena. Na našem území sice stojí paroplynová elektrárna 
využívající pro svůj cyklus syntézního plynu (elektrárna Vřesová), tento plyn je ovšem vyroben 
zplynováním hnědého uhlí. Zplynování biomasy je u nás nejvíce rozšířeno v používání 
zplynovacích kotlů, kdy je vzniklý plyn jednoduše spálen. Pokud se objeví na trhu kompaktní 
zařízení, které bude schopno vyrábět jak tepelnou tak elektrickou energii, zaujme výroba 
elektřiny tímto principem své místo. Ze syntézního plynu lze vyrobit i metanol. Takto vyrobený 
metanol je ovšem zhruba dvakrát dražší, než metanol vyrobený ze zemního plynu, proto je tato 
výroba v současné době nerozšířená. 

Použití etanolu a bionafty pro energetické účely je limitováno jejich cenou, 
konkurenceschopnější jsou v použití jako paliv pro dopravu.  

Z pohledu účinností a ceny se dnes jako nejvhodnější zařízení pro přepracování 
ušlechtilejších forem biomasy ukazuje kogenerační jednotka se spalovacím motorem. Do 
budoucna jí bude konkurovat mikroturbína a zejména palivové články. Palivové články totiž 
dosahují elektrické účinnosti až 70 % (vysokoteplotní palivové články). Účinnost zařízení 
s těmito články se dá ještě zvýšit, pokud použijeme plynných produktů vzniklých při provozu 
článku v plynové turbíně. V současné době většímu rozšíření palivových článků brání jejich cena.  
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