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ABSTRAKT 

Diplomová práce se svým obsahem zabývá alternativními peletami a jejich výrobní cestou od 

suroviny aţ po expedici konečnému zákazníkovi. Teoretická část obsahuje popisy metod a 

pouţívaných technologií výroby. Dále práce obsahuje nástin České a Evropské legislativy 

v oblasti topných pelet. Praktická část se zabývá měřením a porovnání normalizovaných 

vlastností vybraných pelet. 
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ABSTRACT 

This thesis deals with the alternative pellets and the means of production from raw material 

to final customer. The theoretical part deals with different techniques and manufacturing 

technologies used. Furthermore, the work deals with Czech and European legislation in the 

field of fuel pellets. The practical part deals with measuring and comparing the properties of 

selected standard pellets. 

KEYWORDS 

pellets, alternative, legislation, combustion heat, moisture, ash content, bulk density 



 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

JANSA, O. Porovnání vlastností alternativních pelet. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta strojního inţenýrství, 2011. 66 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Marek Baláš, Ph.D.. 

 



 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Marka 

Baláše., Ph.D. a uvedl jsem všechny pouţité prameny literatury. 

 

V Brně dne 25. května 2011 …….……..………………………………………….. 

 



 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji tímto Ing. Marku Balášovi, Ph.D. za cenné rady, připomínky a odborné konzultace při 

vypracování diplomové práce. Dále pak Ing. Lubomíru Vernerovi a dalším 

spolupracovníkům firmy Ekover a Josefu Koditkovi z firmy Apotheke za ochotu při 

poskytování informací a zkušebních vzorků. Dále své rodině za podporu v průběhu studia 



BRNO 2011 

 

 

9 
 

OBSAH 

 

OBSAH 

Úvod ......................................................................................................................................... 11 

1 Technologie výroby pelet ................................................................................................. 12 

1.1 Prostředky pro sklizeň: .............................................................................................. 12 

1.2 Skladba peletizační linky: .......................................................................................... 14 

1.2.1 Příjem suroviny: ................................................................................................. 16 

1.2.2 Drcení: ................................................................................................................ 16 

1.2.3 Sušení: ................................................................................................................ 17 

1.2.4 Úprava: ............................................................................................................... 18 

1.2.5 Granulace ........................................................................................................... 18 

1.2.6 Matrice: .............................................................................................................. 19 

1.2.7 Rolny: ................................................................................................................. 20 

1.2.8 Třídění a Chlazení: ............................................................................................. 21 

1.2.9 Balení a expedice ............................................................................................... 22 

1.3 Rozdělení lisů ............................................................................................................ 23 

1.3.1 Lisy s talířovou vertikální matricí: ..................................................................... 23 

1.3.2 Lisy s talířovou horizontální matricí: ................................................................. 24 

1.3.3 Lis vertikální s prstencovou matricí: .................................................................. 24 

1.3.4 Lis s horizontální prstencovou matricí: .............................................................. 25 

1.4 Vliv výrobních parametrů na kvalitu pelet ................................................................ 25 

1.5 Charakteristika linky MGL 200/400: ........................................................................ 26 

1.5.1 Provozní poznatky: ............................................................................................. 27 

1.5.2 Charakteristika linky Ekover: ............................................................................. 28 

1.5.3 Provozní poznatky: ............................................................................................. 30 

2 Legislativa v oblasti topných pelet ................................................................................... 31 

2.1 Rakousko: .................................................................................................................. 31 

2.1.1 ÖNORM M 7135 ............................................................................................... 31 

2.1.2 ÖNORM M 7136 ............................................................................................... 32 

2.1.3 ÖNORM M 7137 ............................................................................................... 32 

Švédsko: ............................................................................................................................... 32 

2.1.4 SS 18 71 20 ........................................................................................................ 32 

2.2 Německo: ................................................................................................................... 33 

2.2.1 DIN 51731 .......................................................................................................... 33 

2.2.2 DIN plus ............................................................................................................. 33 

2.3 Velká Británie: ........................................................................................................... 34 

2.4 Itálie: .......................................................................................................................... 34 



BRNO 2011 

 

 

10 
 

OBSAH 

 
2.4.1 CTI. R 05/04 ....................................................................................................... 34 

2.5 Francie: ...................................................................................................................... 35 

2.6 Dánsko: ...................................................................................................................... 35 

2.7 ČSN EN 14961 Tuhá biopaliva – specifikace a třídy paliv ....................................... 35 

2.7.1 ČSN EN 14961-1: Obecné poţadavky ............................................................... 35 

2.7.2 Vybrané citované normativní dokumenty v normě ČSN EN 14961-1 .............. 38 

2.8 Technická směrnice č. 55 - 2008  Topné pelety z bylinné fytomasy ........................ 42 

2.9 Zhodnocení situace v legislativě................................................................................ 43 

3 Vybrané vzorky pelet ....................................................................................................... 44 

3.1 Ekover ........................................................................................................................ 44 

3.2 Ekover S .................................................................................................................... 44 

3.3 Ekover O .................................................................................................................... 45 

3.4 Ekover F .................................................................................................................... 45 

3.5 Papír + bylinný prach ................................................................................................ 45 

3.6 Dřevo + bylinný prach ............................................................................................... 46 

3.7 Dřevěné pelety ........................................................................................................... 46 

4 Zkoušky vlastností paliva ................................................................................................. 47 

4.1 Stanovení obsahu vlhkosti ......................................................................................... 47 

4.1.1 Metoda sušení v sušárně: .................................................................................... 47 

4.1.2 Xylenová metoda ................................................................................................ 49 

4.2 Stanovení obsahu popela ........................................................................................... 51 

4.3 Stanovení spalného tepla a výhřevnosti..................................................................... 53 

4.4 Stanovení sypné hmotnosti ........................................................................................ 55 

Závěr ......................................................................................................................................... 57 

Seznam pouţitých zkratek a symbolů ...................................................................................... 64 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 66 



BRNO 2011 

 

 

11 
 

ÚVOD 

 

ÚVOD 
Česká republika se nachází v mírných klimatických podmínkách, přesto je však 

průměrná délka topného období 242 dní. Nabídka zdrojů vytápění rodinných domů je v 

dnešní době poměrně rozsáhlá, klasické a léty prověřené varianty jsou rozšířeny o moderní a 

stále se rozvíjející ekologičtější varianty, vyuţívající obnovitelné zdroje. Kaţdá varianta 

vytápění má své specifické výhody i nevýhody. Nejvíce je rozšířené vytápění pevnými 

fosilními palivy (hnědým a černým uhlím), z ekologických důvodů je však nutné tento druh 

vytápění omezovat a podporovat méně emisní zdroje. Jednou z reálných moţností získávání 

tepelné energie v podmínkách ČR je vytápění peletami. Moderní peletové kotle se díky 

automatickému spouštění hořáku i přísunu pelet, digitální regulaci a modulární konstrukci, 

svým komfortem vytápění a snadnou obsluhou prakticky vyrovnává plynovým nebo olejovým 

topným systémům. Tento způsob vytápění s sebou však přináší mnoho otázek jak v oblasti 

ekonomické, tak ekologické. Pro docílení vysoké účinnosti 85 – 92 [%] a tím i ekonomického 

provozu kotle, je nutné dbát na vysokou kvalitu spalovaných pelet. Na trhu je široký výběr 

pelet, které se liší cenou a kvalitou. Cena souvisí především na specifických vlastnostech 

konkrétních pelet. S různými vlastnostmi přichází i otázka, jak vhodné jsou různé druhy pelet 

pro různé druhy peletových kamen a kotlů, zda nákupem a peletováním levnějších 

rostlinných nebo směsných materiálů opravdu dosáhneme sníţení nákladů nebo souvislost 

mezi vyuţíváním jednotlivých druhů surovin a kvalitou výsledných pelet. Bude důleţitá 

podrobná znalost problému a efektivní vyuţití technologie výroby. Pro fungující trh je nutné 

vyrábět pelety v předem stanovené neměnné a specifikované kvalitě, která je popsána 

technické normě ČSN EN 14961 části 1, 2 a 6. 

První dvě kapitoly shrnují vyuţití moţných technologií výroby pelet a posouzením 

vlivů výrobních parametrů na výslednou kvalitu pelet a dostupnou legislativu v této oblasti.  

Třetí a čtvrtá kapitola pojednává o vybraných vzorcích pelet a výsledcích prováděných 

experimentů.  
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1 TECHNOLOGIE VÝROBY PELET 
Ve státech EU roste podpora vyuţívání obnovitelných zdrojů energie a sniţování 

závislosti společnosti na fosilních zdrojích. V některých zemích nelze více vyuţívat jejich 

přirozené přírodní podmínky k vyuţití energie vody, větru, země. Zde se dá uplatnit zejména 

vyuţití biomasy, která je při vhodném způsobu vyuţití zdrojem s velkým energetickým 

potenciálem. 

V České republice je podpora vyuţívání biomasy řešena zejména regulací výkupních 

cen elektrické energie a tzv. uhlíkových kreditů. Důsledkem tohoto systému často dochází k 

neekonomickému a neekologickému vyuţití. Jako nevhodné řešení se jeví velké zdroje, 

spoluspalující biomasu a hnědé uhlí, případně kogenerační zdroje pro výrobu dotované 

elektrické energie, kde je teplo mařeno. Velké zdroje jsou nevhodné zejména z důvodu velké 

vzdálenosti zařízení od zdroje biomasy, která je dopravována převáţně silniční dopravou a 

kde vzniká značné mnoţství emisí, především z fosilních zdrojů. Mnohem perspektivnější se 

ukazuje podpora menších zdrojů pro vytápění. Investiční podpora Zelená úsporám je však pro 

letošní rok uzavřen. 

Biomasa je vhodná zejména k vyuţití v regionu, kde se nachází, narostla zde nebo zde 

je zdroj druhotných surovin z výroby. Vhodná je zejména k vytápění několika desátek 

rodinných domů, bytových domů a společenských objektů (škol, domů pro seniory, úřadů 

atd.). Procesu spalováním předchází nutná homogenizace pro kotle středních a vyšších 

výkonů formou lisování do balíků a pro malé lokální zdroje (domovní kotle) do pelet. Tyto 

pelety, označované jako „alternativní pelety“, představují palivo, které by se mohlo za 

určitých okolností stát významným zdroje obnovitelé energie. [2] 

Pelety jsou palivem, které je dnes jiţ normalizováno ČSN EN 14961částí 1,2 a 6. Na 

trhu je jiţ širší výběr typů kotlů, hořáků a zařízení pro plně automatický reţim spalování. 

Biomasu na výrobu pelet lze dělit: 

· Dřevní biomasa 

· Bylinná biomasa 

· Ovocná biomasa 

· Směsi a příměsi 

1.1 PROSTŘEDKY PRO SKLIZEŇ: 

Pro sklizeň lze aplikovat většinu technologických postupů, které se pouţívají pro 

sklizeň a úpravu plodin určených pro potravinářské, krmivářské a průmyslové vyuţití. 

Specializované sklízecí prostředky pro energetickou biomasu není nutné pouţívat. 

 

DŘEVNÍ BIOMASA: 

Dřevní biomasa můţe pocházet z několika zdrojů: 

Obrázek 1: Směsná štěpka z dřevin 
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· Lesní hospodářství, plantáţové a jiné přírodní dřevo 

· Vedlejší produkty a zbytky z dřevozpracujícího průmyslu 

· Pouţité dřevo 

· Směsi a příměsi 

Sklízí se pomocí: 

· motorové pily, kosy 

· řezačky dimenzované na větší tuhost materiálu a běţná těţební technika - harvestorové 

těţební stroje, lesnické traktory, nakládací a vyváţecí soupravy, mobilní štěpkovače, 

paketovací stroje na klest [obr.2]. 

 

Obrázek 2: Paketovací stroje na klest Timberjack 1490 [3] 

 

BYLINNÁ BIOMASA: 

Bylinná biomasa můţe pocházet z několika zdrojů: 

· Ze zemědělství a zahradnictví 

· Vedlejší produkty a zbytky z průmyslu 

zpracovávající byliny 

· Směsi a příměsi 

Sklízí se pomocí[obr. 3]:  

· Sekačky – bubnové a diskové  

· Řezačky 

· Ţací mlátičky a mačkače 

· Shrnovače 

· Lisy 

· Kombajny Obrázek 3:Systém sklizně a úpravy energetických 

stébelnin, travin a obilnin [1] 
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OVOCNÁ BIOMASA: 

 Ovoce ze sadů a zahradnictví 

 Průmysl zpracovávající ovoce, vedlejší produkty a zbytky 

 Směsi a příměsi 

Vyuţívá se převáţně zbytků a neprodejného ovoce. Nepouţívá se ţádná speciální 

technika sklizně pro energetické účely. 

SMĚSI A PŘÍMĚSI: 

Zahrnují směsi a příměsi z různých biomas výše zmíněných. Mísení můţe být úmyslné 

(směsi) nebo neúmyslné (příměsi). 

 

1.2 SKLADBA PELETIZAČNÍ LINKY: 

Výroba pelet z biomasy je poměrně sloţitý a energeticky náročný proces. Proto se k 

jeho přípravě a realizaci musí přistupovat se znalostí problému, aby nedocházelo k výrobě 

nekvalitních výsledných pelet. Rozdílné vlastnosti vstupní suroviny si vyţadují zkušenosti a 

znalosti linky, na výslednou kvalitu má vliv řada faktorů jak během procesu peletování, tak i 

vlastnosti vstupního materiálu. Jedná se zejména o vlhkost, tlak, velikost částic materiálu, 

případně napařování a přidání pojiv. Obsluha reaguje na vlhkost materiálu, velikost částic 

případně a jak a kdy dávkovat pojiva a maziva. 

Linka na výrobu pelet je sloţena z různých technologických úseků, které na sebe 

logicky navazují [obr. 4]. Příjem a příprava suroviny – drcení – sušení – lisování – chlazení a 

balení. Jednotlivé sekce jsou vzájemně kompatibilní a současně variabilní. Celá linka i 

jednotlivé sekce je moţné přizpůsobit poţadavkům vstupní suroviny, výkonu i expedici.  
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Obrázek 4: Schématické zobrazení peletizační linky [4] 

1. Pásový dopravník 

2. Oddělovač kovu a kamenů 

3. Tlukadlový drtič 

4. Sušička 

5. Silo 

6. Vlhčení (napařování) a dávkování adetiv 

7. Homogenizační silo 

8. Lis 

9. Chladič 

10. Třídící síto 

11. Skladovací silo 

 

Technologické úseky lze přidávat nebo upravovat podle vlastností vstupní suroviny. 

Linky na výrobu pelet ze sena, slámy (ţito, pšenice, řepka, rumlex ok, atd) jsou osazeny 

především: 

· dopravník pro přepravu balíků 

· rozdruţovač 

· drtič 
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Dále jiţ navazují technologie stejné pro výrobu ze štěpky: 

· Pneumatická doprava do mezi zásobníkem-silem 

· Mezi zásobník-silo s filtrací prachu 

· Dávkovací zařízení – šnekový dopravník do lisu 

· Lis 

· Odsavač par a prachu 

· Čistící vibrační dopravník 

· Chladící dopravník 

· Drţák pro big-bag 

Z ekonomického hlediska výroby pelet je důleţitým faktorem vzdálenost dopravy 

surovin z místa zdroje do místa výroby. Doprava na dlouhé vzdálenosti sniţuje efektivnost 

procesu.  

1.2.1 PŘÍJEM SUROVINY: 

Výroba začíná příjmem suroviny, která můţe být ve formě vhodně zpracované 

velikosti nebo surové, kterou je potřeba vhodně upravit. Suroviny jsou přijímány přes 

příjmové stoly nebo běţnými hrabicovými 

dopravníky. 

Pásový dopravník přepravuje 

surovinu do tlukadlového drtiče a dále 

šnekovým dopravníkem do homo-

genizačního šnekového promíchávače [Obr. 

5]. 

Pro bezproblémový a ekonomický 

provoz peletizační linky je vhodné zařadit 

lapač těţkých částic (zejména jedná-li se o 

surovinu odpadní, případně ve velkém 

mechanicky nakládána). Můţe se jednat o 

magnetický odlučovač, který ovšem 

zachytává pouze kovy. Proto je vhodnější 

pouţít odlučovač gravitační. 

1.2.2 DRCENÍ: 

Probíhá zpravidla v tlukadlových drtičích. Velikost před granulací by neměla 

přesahovat 1/5 průměru finálních pelet. Velká hrubost částic zvyšuje opotřebení lisu a 

například u slámy, cca 20 [mm], způsobuje během granulace výrobou tzv. „slaměnek“. Jsou 

to najeţené pelety s trvanlivostí přibliţně 10 dnů. Pro výrobu i výslednou vysokou kvalitu 

pelet je výhodnější jemnější struktura materiálu před granulací, tím se zlepší výsledná pevnost 

pelet, klesá i nutnost přidávání pojiv a maziv. S drcením se zvětšují povrchové plochy částic, 

které se pojí.  Obvykle se proto šrotuje na sítech s otvory o velikosti 4 – 6 [mm]. 

Obrázek 5: Hradlový dopravník s drtičem a 

homogenizační zásobník [8] 
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Příjem celých balíků slámy si vyţaduje speciální úpravu: 

Odprovázkování a podobné úkony je moţné provádět ručně nebo u větších provozů 

strojově v automatickém reţimu. Pro rozrušení balíků existují různé typy technologického 

řešení. 

· Pro malý výkon lze pouţít jednoduchý rozdruţovač s metačem (běţná zemědělská 

technika). 

· Konstrukce a výroba speciálního drtič balíků sena a slámy. 

· Universální průmyslový drtič. 

 

Drtič balíků slámy: rozděluje balíky a oddělenou slámu drtí. Velikost drtě je regulována 

hrubostí síta ve spodní části drtiče. Je moţné zpracovávat hranaté i kulaté balíky slámy, 

případně volně sloţenou slámu. Zakládání suroviny se provádí nejčastěji kolovými 

manipulátory nebo dopravníkem na balíky. 

Rozdružovač s metačem: ve stabilním provedení, běţná zemědělská verze např. KUHN, ale 

pohon elektromotory, rozebere balík na jednotlivá stébla, jeţ rozseká do délky cca 15 [cm] – 

vznikne řezanka. Metač ji dopraví do podávání následného šrotovníku. 

Výhodou universálního drtiče je ale jeho velmi pomalý chod, a přitom způsobilost 

drtit cokoliv, i ţelezobeton. 

1.2.3 SUŠENÍ: 

Některé suroviny mají vhodnou vlhkost do 15 [%] jiţ po dopravě na místo peletizační 

linky, některé je nutné dosušit. Balíky lisované za obvyklých podmínek mají vlhkost 

v rozmezí 10–14 [%], proto není nutné do linky zařazovat sušku (do 18 [%] dochází 

k snadnému lisování, ale klesá výsledná pevnost pelet). Ta se do linky zařazuje při stálém 

příjmu, zejména odpadní lesní a ovocné biomasy s vlhkostí okolo 30 [%].  

Sušení vstupní suroviny na poţadovanou vlhkost je moţné realizovat spalováním části 

materiálu (vhodný je především dřevní odpad) v rámci technologického procesu, přičemţ 

vznikající teplo bude vyuţito v sušárně. Lze sušit horkým vzduchem ohřívaným přes tepelný 

výměník nebo přímo spalinami. 

 

Obrázek 6: Schéma protiproudého chladiče [10]  
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Pásové sušičky [Obr. 6] je vhodné vyuţít pro různé druhy biomasy, jako je dřevní 

štěpka, zbytky ze zařízení na výrobu bioplynu, splaškové kaly, fermentační zbytky 

z bioplynových stanic nebo odpady z ovocnářství, jako jsou semena a pecky. 

Dopravník zajišťuje rovnoměrné rozloţení materiálu po celém povrchu, a tím i dobré 

prosušení. Rychlost pásů je regulována v závislosti na vlhkosti vstupní suroviny pomocí 

frekvenčního měniče elekromotoru. V případě vyšší prašnosti je moţné za odsávací ventilátor 

nasadit filtr. 

1.2.4 ÚPRAVA: 

Vlhčení vodou: 

Studenou vodu je třeba přidávat po delším časovém odstupu, její působení je mnohem 

pomalejší.  

Napařování: 

Přivádění páry je vhodné provádět blíţe před granulací, jelikoţ je intenzivní a pomáhá 

aktivovat lignin a další přírodních pojiv, které jsou obsaţeny v materiálu. Napařování 

ovlivňuje kvalitu výsledných pelet, zvyšuje výkonnost a ţivotnost lisu, a to při mírném 

zvýšení nákladů přípravu páry. 

Dále zabezpečuje, aby pára nebo příměsi přídavné látky neunikly ze směšovací 

komory přes podavač. 

Směšovací komora peletizčního stroje můţe také zahrnovat směšovací komoru pro 

přidávání adetiv, např. komora je obvykle vybavena parním potrubím.  

Poslední úpravou materiálu před granulací je jeho zvlhčení nebo napaření. Vhodnější 

se jeví napařování díky lepší aktivaci lidnitu obsaţeného v materiálu, který během lisování 

působí jako pojivo. [1] 

 

PŘIDÁNÍ ADETIV: 

Otruby. Adetiva je vhodné přidávat zejména pro: 

· zrychlení výroby 

· sníţení nákladů na energii 

· prodlouţení ţivotnosti matrice, sníţením tření 

· zlepšení kvality pelet 

1.2.5 GRANULACE 

Z hlediska výroby pelet je nejdůleţitější granulační lis. Do lisu je materiál přiváděn 

nejčastěji šnekovým dopravníkem z homogenizačního mísícího zásobníku. 

K vlastní granulaci dochází společným působením tlaku, tepla a vlhka. 
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Protlačovací peletovací lisy jsou jen velmi málo upravené granulační lisy na výrobu 

tvarovaných krmiv na bázi slámy a semen. Je nutné, aby surovina do granulátorů k vlastnímu 

slisování vstupovala homogenizovaná. 

Granule po výpadu z matrice lisu jsou měkké a více či méně lepivé. Je nutné přímo je 

sypat do proti-proudého chladiče. Jakýkoliv dopravník mezi lisem a chladičem je na škodu 

celého projektu, přináší komplikace, a tudíţ zvyšuje provozní náklady. Vychlazené granule se 

potom vytřídí od odrolu a expedují. Oddrol je vracen zpět ke granulaci. 

1.2.6 MATRICE: 

Matrice je vyrobené z legované nebo nerezové oceli (X46Cr13, 20MnCr5). Celkový 

počet otvorů v matrici je volen s ohledem na ţivotnost matrice a ekonomickou stránku 

výroby. Pro dosaţení maximální výrobní kapacity je potřeba pouţívat matrici s co největším 

počtem otvorů. Nicméně pokud se vyskytují kanály příliš blízko, můţe dojít působením 

lisovacích tlaků k rychlému opotřebení matrice. 

 

A = hloubka vstupního zahloubení 

B = průměr výstupního odlehčení 

D = vstupní průměr (zahloubení). Většinou je vstup kanálu zúţený z důvodu zlepšení toku 

materiálu do otvoru. 

d = průměr kanálu určující průměr pelet 

L = efektivní délka kanálu  Toto je skutečná délka kanálu v matrici, kde probíhá 

komprese pelety. Efektivní tloušťka rovného kanálu bez odlehčení je celková tloušťka. 

Efektivní tloušťka matrice je celková tloušťka minus odlehčení.  

T = celkové tloušťka  Celková tloušťka matrice 

bývá větší neţ tloušťka efektivní, protoţe napětí uvnitř 

kanálu během peletování klesá. Tloušťka matrice se 

pohybuje v rozmezí 30 aţ 130 mm. 

X = hloubka odlehčení Je rozdíl mezi celkovou a 

efektivní tloušťkou matrice. Odlehčení provádíme 

ze dvou důvodů: 

· Pouţití silnějších polotovarů matrice pro 

zvýšení ţivotnosti, a přesto je dosaţeno 

poţadované účinné tloušťky. 

· Pro zlepšení toku materiálu po konci tváření. 

Ø = vstupní úhel.   Obvykle od 30 ° aţ 40 °, 

pro menší průměry matrice. 

 

 

 

Obrázek 7: Detail tvářecího kanálu [7] 
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Normální – Tento typ je vhodný pro širokou škálu 

granulovaných materiálů. Při lisování materiálu s vlhkostí 

>15 [%] můţe docházet k ucpávání kanálů. 

 

 

Hluboký – Kanál speciálně navrţen pro specifické aplikace, 

kde probíhá granulování za vysokých tlaků.  

 

 

Kuţelový – Pro granulaci vysoce abrazivních surovin nebo s 

vysokým obsahem vláknin.  

 

 

Válcový – Vhodný pro širokou škálu lisovaných materiálů, 

zahloubení pro zlepšení průchodnosti kanálů i při vlhkosti 

>20 [%] 

 

Je-li vyţadována vysoká efektivita provozu výroby pelet, je 

vhodné zvolit matrici (průměr otvorů, celková tloušťka 

matrice, hloubka reliéfu, tvar kanálů) pro konkrétní druh a tok 

zpracovávaného materiálu.  

 

1.2.7 ROLNY: 

Jsou obvykle vyrobeny z legované oceli s povrchem 

karbidu wolframu, nebo z dráţkované vysokolegované oceli 

[Obr.9]. Hlavním úkolem je vtlačování materiálu do kanálů 

matrice, k tomu je uzpůsoben tvar a konstrukce rolny, aby byl 

omezen skluzu materiálu. Peletovací lisy mají podle výkonu 

nejčastěji dva nebo tři válce působící uvnitř matrice.  

 

 

 

 

Přítlačná síla od rolny působí na materiál [Obr. 

10]. Ta působí na materiál proti ploše matrice. 

Radiální síla od matrice, která usměrňuje tok 

materiálu do lisovacích kanálů. 

Třecí síla podél plochy matrice. Tato síla se 

vztahuje k přítlačné síle a třecím vlastnostem 

materiálu. 

Obrázek 8: Tvary tvářecích 

kanálů [7] 

Obrázek 9: Různé tvary rolny 

Obrázek 10: Síly při lisování [7] 
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[Obr. 11] Zobrazuje změnu velikosti 

síly při zdvojnásobení rychlosti. Tloušťka 

vrstvy materiálu před rolnou se z dvojnásobí, 

čímţ dochází k zvětšení síly, která tlačí 

materiál dopředu. Díky těmto vlivům 

dochází k hrnutí materiálu a můţe dojít 

k úplnému zastavení toku materiálu do 

kanálů matrice. 

Rychlost otáčení je nutné udrţovat 

konstantní a konkrétní pro jednotlivé 

suroviny. Kdyţ dochází ke kolísání přísunu 

materiálu do lisovacích kanálů, mohou nastat 

následující stavy: 

· Velmi tenká vrstva materiálu můţe 

vlivem vysokého tlaku rolny snadno 

vzplanout. 

· Náhlé zvýšení vrstvy materiálu nemůţe 

způsobit zastavení otáčení rolny a 

prokluzu materiálu. 

· Výkyvy v zatíţení motoru (ampérové zatíţení). 

1.2.8 TŘÍDĚNÍ A CHLAZENÍ: 

K třídění pelet a odrolu se nejčastěji pouţívají vibrační třídiče vyráběné ke 

kontinuálnímu prosévání krmných směsí, osiv a suchých, sypkých, neabrazivních materiálů. 

Vstupují do třídiče zpravidla otvorem horní části a dále jsou rovnoměrně rozdělována na 

plochu síta. Materiál, který propadne sítem, je odváděn samostatnými výpady na konci stroje 

a dále vracen zpět do výrobního procesu.  

Po protlačování mají pelety teplotu 90–100 [°C] a je vhodné je chladit. Chladič je 

zařazován v granulační lince přímo za granulátor a zabezpečuje vychlazení pelet teplotu 

blízkou okolnímu prostředí cca 25 [°C]. Po vychladnutí lignin spolu s přídavnými adetivy 

udrţuje peletu v poţadovaném tvaru a zároveň zabraňuje jejímu rozdrolení. Lignith tvoří na 

povrchu tvrdý povlak, který zabraňuje vnikání vlhkosti do pelet během skladování. Chladiče 

mohou být v provedení souproudé nebo protiproudé. [13] 

 

Obrázek 12: Průběh teplot v závislosti na vlhčení materiálu [14] 

Obrázek 11: Vliv rychlosti otáčení na 

tloušťku lisované vrstvy [7] 
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Z [Obr. 14] je patrné, jaký vliv má způsob vlhčení na teplotu vznikajících pelet. Při 

pouţití studené vody je nutné (pro zachování stejných konečných vlastností pelet) chladit z  

vyšší teploty o 10–15 [°C] vyšší, čehoţ můţe být dosaţeno pouţitím výkonnějšího chladiče. 

Nejčastěji bývají v protiproudém horizontálním provedení nebo vertikálním[Obr. 18,19]. [14] 

 

Obrázek 13: Horizontální chladič [10]   Obrázek 14: Vertikální chladič[10] 

1.2.9 BALENÍ A EXPEDICE 

Pelety mohou být distribuovány přímo výrobcem nebo místními prodejci. Výrobci 

mohou dodávat pelety přímo konečným uţivatelům, nebo prostřednictvím prodejců, kteří 

zajišťují distribuci ke konečnému spotřebiteli. Pelety jsou prodávány jako volně loţené zboţí 

nebo malé a velké pytle [Obr. 20]. V České republice zatím nedošlo ke vzniku komplexního 

distribučního řetězce. Příkladem by mohl být finský trh, který má nejrozsáhlejší distribuční 

síť pelet. [11] 

 

Obrázek 15: Schématické znázornění distribuce pelet [11] 
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Malé pytle: Hmotnost malých pytlů se pohybuje v rozmezí 15 – 25 [kg], a jsou dále baleny 

na palety. Ke konečnému zákazníkovi jsou pelety dodávány od maloobchodníků přímou 

dodávkou nebo osobním odběrem. Malé pytle jsou vhodné pro spotřebitele, kteří spalují 

pelety v kotlích a kamnech malých a středních výkonů nebo jako doplňkové palivo. 

Velké pytle (big bag): Hmotnost velkých pytlů se pohybuje v rozmezí 500 – 1 000 [kg] 

a objemu 1 – 1,5 [m
3
]. Přeprava velkých pytlů je ekonomičtější, ale je zapotřebí techniky pro 

nakládku, přepravu a sloţení. Proto je tento systém dopravy nepraktický pro malé 

spotřebitele, kteří zpravidla nemají zařízení pro dopravu velkých pytlů. Ty jsou vyuţívány 

především u větších spotřebitelů, kteří mají zařízení pro manipulaci s velkými pytli, nebo u 

zařízení, která jsou na tento způsob zásobování projektována. U rodinných domů, které přešly 

na vytápění peletami z fosilních paliv, není vţdy moţné vysypávání pelet přímo do 

zásobníku.  

Při vyuţití ve velkých zdrojích mohou být pelety distribuovány nákladními 

automobily pod plachtou nebo cisternou. Velmi vhodné je vyuţití auta se zásobníkem, kde 

pomocí tlakového vzduchu jsou pelety foukány přímo do skladu konečného uţivatele. Pelety 

proudí vzduchem hadicí, aţ do vzdálenosti větší neţ 20 [m]. Kapacita vykládky je přibliţně 

10 [t/h]. Toto řešení je vhodné zejména při přechodu z vytápění topným olejem. [11] 

1.3 ROZDĚLENÍ LISŮ 

Základní rozdělení lisů můţeme provést podle osy rotace (vertikální, horizontální) a 

tvaru matrice (desková, prstencová) dále podle příkonu elektromotoru a hodinového výkonu. 

· Talířové 

· Vertikální 

· Horizontální 

· Prstencové 

· Vertikální 

· Horizontální 

1.3.1 LISY S TALÍŘOVOU VERTIKÁLNÍ 

MATRICÍ: 

 

Tento typ lisu se pro výrobu pelet 

pouţívá jen velmi zřídka. Svojí koncepcí a 

uloţením loţisek je vhodný pro granulování 

měkkých materiálů, především krmných 

směsí. 

 

Obrázek 16: Schéma lisu s talířovou vertikální 

matricí 
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1.3.2 LISY S TALÍŘOVOU HORIZONTÁLNÍ MATRICÍ: 

 

Tento typ lisu je tvořen systémem otáčivých 

rolen, které se odvalují po kruhové matrici a protlačují 

surovinu dolů kanály v matrici. Výkon těchto lisů 

dosahuje hodnot 0,1 aţ 1,5 [t/h]. Tento princip je často 

vyuţíván v linkách na výrobu krmiv a pelet. 

 

 

 

 

1.3.3 LIS VERTIKÁLNÍ S PRSTENCOVOU MATRICÍ: 

 

Lis s prstencovou matricí pracuje na 

principu děrovaného disku, v jehoţ vnitřní části 

jsou umístěny dvě nebo více kladek, které 

protlačují materiál skrze otvory. Výkon těchto 

lisů se pohybuje v rozmezí 3–5 [t/h]. Ţivotnost 

lisu je odhadována na cca 1 000-1 500 hodin 

(odpovídá přibliţně 10 000 vyrobených tun). 

Lis je svojí konstrukcí a uloţením loţisek tuhý, 

a proto vhodný pro výrobu pelet. 

 

Vertikální osa rotace:  

a. rotační rolny - pevná matice 

b. pevné rolny – rotační matice 

c. rotační rolny – rotační matice 

Výhodou prstencových lisů je vysoký 

lisovací tlak (vysoká kvalita pelet), snadný 

přívod materiálu k rolnám násypkou v horní 

části, stejnoměrné zatíţení matrice po celé 

ploše (více kladek zlepšuje vyváţenost lisu) a 

menší počet pohyblivých částí (menší provozní 

náklady). 

 

Obrázek 17: Peletovací lis s 

horizontální talířovou matricí [11] 

Obrázek 18: Schématické znázornění lisů s 

horizontální prstencovou matricí [7] 
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1.3.4 LIS S HORIZONTÁLNÍ PRSTENCOVOU MATRICÍ: 

 

Obrázek 19: Schématické znázornění lisů s vertikální prstencovou matricí [7] 

Horizontální osa rotace: a) rotační rolny - pevná matice, b) pevné rolny – rotační matice, c) 

rotační rolny – rotační matice 

 

Obrázek 20: Princip činnosti 

1.4 VLIV VÝROBNÍCH PARAMETRŮ NA KVALITU PELET 

Pro dosaţení poţadované kvality pelet je důleţité správné spojení mezi materiálovými 

charakteristikami, kompresní kapacitou zařízení a nastavením výrobní linky. Obecně platí, 

s velikostí částic po drcení roste práce spotřebovaná na granulování, zvyšuje se opotřebení 

matrice a vzniká nebezpečí vzniku roztřepených pelet „slaměnek“. Sníţení tlaku na matrici a 

zlepšení toků materiálu výrazně pomáhá přidání a dávkování vhodných adetiv a povrchové 

napařování při udrţení obsahu vody 12 aţ 14 [%]. 

Na proces vlastního lisování mají vliv především třecí vlastnosti protlačovacích 

otvorů, vhodná délka a průměr otvoru záleţí na kapacitě lisu, jeho koncepci i druhu 

zpracovávané suroviny. Rychlost válcování je odlišná pro různý materiál a je důleţité lis 

nepřetěţovat a drţet konstantní tloušťku vrstvy materiálu vtláčené do otvorů. 

Pro udrţení pevnosti pelet je důleţité dochlazení pelet před skladováním, během 

kterého můţe dojít ke kumulaci tepla v haldě, či silu. Vliv na výhřevnost a obsah vlhkosti má 

i roční období, během kterého byly pelety vyrobeny. 
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1.5 CHARAKTERISTIKA LINKY MGL 200/400: 

Mediate s.r.o. je přední český výrobce v oblasti bylinných čajů a přírodních doplňků 

stravy. Během výroby, balení i distribuci vnikají odpady, které byly doposud ukládány na 

skládce v obci. Firma si buduje reference na vysoké kvalitě a zdraví, proto také následovalo 

zlepšení výrobního programu a následné získání certifikace jako BIO výrobce s pozitivním 

dopadem na ţivotní prostředí. Jde především o minimalizaci koncové produkce odpadu ke 

skládkování. Vznikají zde především papírové odpady jako nepouţitelné obaly, pouţité 

papírové pytle nebo bylinný prach z balení sáčkových čajů. Jde o malý a nerovnoměrný vznik 

odpadu, přesto však jeho mnoţství (a energie) není zanedbatelné. Jako alternativní způsob 

vyuţití výše popsaných odpadů pro malé firmy jako je Mediate s.r.o., se jeví řešení české 

firmy KOVO NOVÁK. Ta vyvinula a vyrábí linky na výrobu pelet MGL 200 a MGL 400 

[Obr. 21]. 

 

Obrázek 21: Granulační linka MGL 200 firmy Kovo Novák [9] 

Technické parametry linky MGL 200 / 400 

· Max. průchodnost lisu    300 / 600   [kg/hod] 

· Příkon celé linky    8,85 – 10,85 / 19  [kW] 

· Hmotnost linky    430 – 580    [kg] 

· Max. výška     2230 / 2230    [mm] 

· Výkon linky: dřevní pelety  50–100 / 80–250  [kg/hod.] 

alternativní pelety  50–150 / 80–250  [kg/hod.] 

Volitelné matrice s průměry lisovacích kanálků 3,5-4,5 – 6 – 8 [mm]. 
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Materiál vstupuje do linky rozdrcený na vhodnou velikost o zrnitosti 3 – 3,5 [mm]. Do 

zásobníku se nasype materiál, který je šnekovým dopravníkem transportován k dávkovací 

komoře, ze které propadává určená dávka materiálu do míchacího zařízení a další část se vrací 

zpět do násypky. 

V míchacím šnekovém dopravníku jsou podle nutnosti přidávány pojiva, maziva, 

napařování nebo zvlhčení vodou podle vlastností vstupní suroviny. Zhomogenizovaný 

materiál propadává přímo mezi rolny granulátoru [Obr. 22]. 

 

Obrázek 22: Lisovací matrice a rolny linky MGL 400 

Pelety vypadávají do třídiče, ve kterém se separují nestandardní rozměry pelet a 

oddrol, který je zpět spirálovým šnekovým dopravníkem vracen do násypky a opětovně 

prochází peletizačním procesem. Třídič slouţí zároveň i k ochlazení, aby se zabránilo 

pozdější degradaci vlivem přehřátí. Finální produkt vypadává do nádoby podle volby 

provozovatele. [9] 

1.5.1 PROVOZNÍ POZNATKY: 

Ze zkušeností obsluhy se potvrzuje bezproblémové řízení jednou osobou. Na 

zkušenostech obsluhy s výrobou pelet na této lince značně závisí kvalita výsledných pelet, 

jelikoţ dávkování pojiv i vlhčení je individuální podle parametrů vstupní suroviny. 

Po skončení výrobního procesu je nezbytně nutné, co nejrychleji vyčistit otvory 

v matrici, dokud nedojde k vychlazení a vytvrzení směsi. Jako nejvhodnější postup se jeví 

ruční mechanické čistění například vrtačkou. 
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1.5.2 CHARAKTERISTIKA LINKY EKOVER: 

Při zvýšené poptávce po kvalitních peletách roste i poptávka po výrobních kapacitách 

2-3 t/h. Jedním z výrobců pelet a dodavatelem peletizačních linek je firma Ekover. Linku 

vyrábí firmy SOMA Engineeering, která je dodavatelem kompletního technického řešení 

výrobní linky EKOVER. 

 

Obrázek 23: Podávání slaměných balíků linky Ekover [6] 

Technické parametry linky Ekover: 

· Příkon celé linky   175   [kW] 

· Hmotnost linky   cca 13 000   [kg] 

· Rozměry (š·v·d)  12000·1200·5000  [mm] 

· Výkon linky: Triticale 1,5 – 2,5  [t/hod.] 

Seno  0,9 – 1,5  [t/hod.] 

Sláma  1 – 2   [t/hod.] 

· Spotřeba vody suché sláma 80   [l/hod.] 

Volitelné matrice s průměry lisovacích kanálků 8 a 12 [mm]. 

Dávkovacího stůl a rozdruţovač balíků s řezačkou jsou sloučeny do jednoho stroje 

(úspora místa a zvýšení tuhosti stroje) [Obr. 23]. Rozdruţovač zajišťuje zpracování celých 

balíků, manuální odprovázkování provádí obsluha, aby nedocházelo k namotávání na hřídele 

rozdruţovače, které způsobuje přetěţování stroje. Řezačku tvoří tři rychle rotující hřídele 

osazené noţi. K separaci kamenů a kovových částí dochází aţ při pneumatické přepravě do 

homogenizačního sila, proto dochází k značnému opotřebení noţů. Tento způsob řezání  je 

méně energeticky náročný a absence sítového dna zlepšila průchodnost vlhkého materiálu 

(>15 %). [6] 
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Obrázek 24: Lapač kovů a kamenů 

Materiál je dále pneumaticky dopravován přes lapač (kovy, kameny.) do 

homogenizačního provozního zásobníku, kde dochází k promíchávání čerstvých surovin, 

vratného odrolu, adetiv a vody pro vlhčení. Jako adetiva se zde pouţívá otrub a dalších 

odpadů z třídění a zpracování semen. Ze zásobníku je materiál dávkován na pásový 

dopravník,  kterým je dopraven na matrici granulátoru. Po lisování se pelety sypou do 

vibračního třídiče a dále pásovým dopravníkem na nákladní auto. Během celého průchodu 

linkou je realizováno odsávání prašnosti, které je zakončené samočisticím filtrem. 

 

Obrázek 25: Granulační lis linky Ekover 

Provoz linky je řízen pomocí systému programovatelných automatů. Toto řešení 

umoţňuje nastavení chodu jednotlivých částí podle měnících se vlastností  zpracovávaných 

materiálů (sláma, seno, celé rostliny, otruby, výpalky, fermentační zbytky BS, odpady od 

čištění zrnin, papír). Změna parametrů se provádí na dotykovém panelu, kde je moţné 

sledovat aktuální parametry linky, záznamy o předchozím chodu i zaznamenaných chyb 

výroby. [6] 
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Obrázek 26: Panel řízení linky 

1.5.3 PROVOZNÍ POZNATKY: 

Linku lze obsluhovat jednou osobou. Důleţité je odprášení celého provozu, aby bylo 

moţné zajistit vhodné pracovní prostředí pro obsluhu. Je nutné dbát na čistění filtrů přibliţně 

jednou za měsíc provozu.  

 

Obrázek 27: Nůž rozdružovače po měsíci provozu Nůž rozdružovače po hodině provozu 

 

Jelikoţ dochází k separaci kovů a kamenů aţ po rozdruţení a rozřezání slámy, dochází 

k značnému opotřebení noţů. Podle zkušeností obsluhy je vhodné po čtrnácti dnech noţe 

otočit a 1 měsíčně vyměnit za nové noţe.  
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2 LEGISLATIVA V OBLASTI TOPNÝCH PELET 

Ve většině evropských zemí, existuje jen málo, nebo ţádné zákony psané speciálně 

pro pelety. Ty spadají do velmi obecného zákonu o biomase. Jen několik evropských zemí, 

jako Rakousko, Německo a Švédsko, mají oficiální normy speciálně pro stlačená paliva z 

biomasy. Jiné země s významnou výrobou a vyuţitím pelet, jako je Dánsko a Finsko, se 

rozhodly počkat na dokončení společného evropského standardu pelet. Komplexní práce se 

zabývá definováním standardních metod pro analýzu a klasifikaci pelet a jsou definovány ve 

zprávě CEN/TC 14961. [15] 

2.1 RAKOUSKO: 

Spolkové ministerstvo pro ţivotní prostředí vypracovalo speciální normu pro paliva 

vyráběná z biomasy, kde jsou povoleny pouze suroviny z přírodního dřeva (piliny, hobliny, 

atd.). 

Pouţití materiálů, které byly znečištěny při balení, nátěru, lepidlem, dřevotříska, nebo 

sololitových zbytků, je zakázáno.  

 

2.1.1 ÖNORM M 7135 

Tato norma je jednotná pro pelety a brikety. Pelety nebo brikety musí být vyrobeny 

pouze z čistého dřeva, pouze s pouţitím přírodních pojiv do 2% povoleno.  

 
Tabulka 1: Mezní hodnoty chemických a fyzikálních parametrů normy ÖNORM M7135 

Rakousko:  ÖNORM M7135  pelety dřevěné pelety kůrové 

Průměr  mm  ø 4 - 20   

Délka  mm  5 x D1   

Hustota  kg/dm
3
 > 1,12    

Vlhkost % ≤ 12  ≤ 18 

Popel % <0,50   

Výhřevnost 
MJ/kg*) 

kWh / kg 
≥ 18,0   

Síra %  ≤ 0,04 *)  ≤ 0,08 *)  

Dusík %  ≤ 0,3*) ≤ 0,6*) 

Chlor %  ≤ 0,02*) ≤ 0,04*) 

Jemná frakce % hmotnosti  <2,3    

Pojiva 
% z lisované 

hmoty 
 <2    

*) sušiny  

Za proces zajišťování kvality zodpovídá vnitřní a vnější kontrola. Výrobci musí 

udrţovat vnitřní kvalitu průběţně, nejméně jednou týdně realizovat zkušební odběr pro 

zjištění, obsah vody, hustoty, pojiva a dále. Externí inspekce zahrnují počáteční inspekci s 

obecnou kontrolu výrobních zařízení a odběrem vzorků pro laboratorní vyšetření, kontrolu 

vnitřního systému zabezpečování jakosti i kontrolu označování. Namátková kontrola se 

provádí jednou za rok. [16] 
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2.1.2 ÖNORM M 7136 

Vznikla s cílem zajištění kvality dřevěných pelet vyrobených podle ÖNORM M 7135 

během přepravy a skladování. Poţadavky jsou stanoveny podle ÖNORM M 7136. Tyto 

specifikace jsou určeny na pomoc výrobcům pelet, přepravcům a obchodníkům vyhnout se 

chybám a aby byla zajištěna spokojenost od výrobce po zákazníka. 

 

2.1.3 ÖNORM M 7137 

Tato norma se vztahuje na různé typy skladovacích zařízení, jako jsou: 

- Sila 

- Kontejnery, podlahové 

- Kontejnery, volně stojící 

Standardizace kritéria se týkají: 

- Velikosti 

- Ochrany proti vlhkosti (kondenzace, stěny) 

- Proti prachu 

- Č. instalací (voda, elektřina) 

- Poţární předpisy o ochraně 

 

ŠVÉDSKO: 
Švédský obchod s dřevními peletami, Pellsam, je strukturován z výrobců a dodavatelů 

zařízení pro vytápění peletami. Pellsam nabízí svým členským společnostem konkurenční 

výhodu v podobě šestiletého plného pokrytí pojištění pro případ neočekávaného přerušení-

dodávek biomasy nebo poškození zařízení peletovací linky. Pojištění proti úpadku je součástí 

projektu na podporu vytápění a provize jde do Pellsam k financování jejich marketingové 

aktivity. [16] 

 

2.1.4 SS 18 71 20 

Švédská Standard SS 18 71 20 definuje parametry kvality pro palivové brikety. Paliva 

pelety jsou obvykle vyráběny frézováním a lisování kalů (těţebních zbytků, sláma-řezání 

zbytků), z lesního a dřevařského průmyslu, slámy, papíru atd.) 

Norma popisuje tři druhy pelet lišící se především velikostí a obsahem popela. 

 
Tabulka 2: Mezní hodnoty chemických a fyzikálních parametrů normy SS 18 71 20 

Švédsko:  SS 18 71 20 Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 

Průměr  mm  max. 4ø**) max. 5ø max. 6ø 

Jemný frakce  % < 3 mm ≤ 0,8 ≤ 1,5 ≤ 1,5 

Hustota  kg/dm
3
 ≥ 0,6 **) ≥ 0,5 ≥ 0,5 

Vlhkost % ≤ 10  ≤ 10 ≤ 12  

Popel % ≤ 0,7 % ≤ 1,5 % > 5 % 

Výhřevnost 
MJ/kg*) 

kWh / kg 

≥ 16,9 

≥ 4,7 

≥ 16,9 

4,7 

≥ 16,9 

4,7 

Síra %  ≤ 0,08 ≤ 0,08 - 

Chlor %  ≤ 0,03 ≤ 0,02 - 

*) sušiny  **) v továrně 
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2.2 NĚMECKO: 

2.2.1 DIN 51731 

Certifikace pelet v Německu se opírá o normy DIN 51731. Certifikuje se na základě 

prvotního posouzení a posuzování shody, jakoţ i pravidelné testování. Kontrola se provádí s 

roční periodou testování výrobků ve zkušebně, která je schválená DIN CERTO. (DIN 

CERTO je certifikace institut DIN - Deutsches Institut für Normung - Německý institut pro 

normalizaci). Mezní hodnoty a podmínky pro pelety jsou uvedeny v tabulce (3). Standardy 

pro dřevěné pelety jsou definovány v německých DIN-Standard. [16] 

 

2.2.2 DIN PLUS 

Německé zkoušky ukázaly, ţe pouţívání dřevěných pelet pro kotle s automatickým 

dávkováním můţe způsobit řadu problémů z hlediska kvality pelet, proto jsou stanoveny 

kvalitativní parametry nutné pro definovanou vysokou kvalitu pelet. Takţe od roku 2002 DIN 

CERTCO nabízí certifikaci dřevních pelet pro spalování v kotlích na pelety. Nový systém 

certifikace se nazývá „Dřevní pelety pouţívají v malých systémech vytápění“ a kombinuje 

poţadavky německé normy DIN 51731 a ÖNORM M 7135. Krom poţadavků německá i 

rakouská norma stanovuje doplňující kritéria kvality (abrazivní vlastnosti) pro pouţití 

dřevěných pelet v automatizovaných systémech spalování. Poţadavky týkající se 

maximálních hodnot některých vlastností produktu se liší ve srovnání s certifikací dřevěných 

pelet podle schématu. DIN-Geprüft. (Testováno). [16] 

 
Tabulka 3: Mezní hodnoty chemických a fyzikálních parametrů normy DIN 51731 / DIN plus 

Německo: DIN 51731/DIN plus 5 délkových tříd  

Velikost 

mm délka ø 

HP1 >30 >10 

HP2 15-30 6-10 

HP3 10-15 3-7 

HP4 <10 1-4 

HP5 <5 0,4-1 

Hustota  kg/dm
3
 1,0 / 1,4 

Vlhkost % < 12 

Popel % <1,50 

Výhřevnost 
MJ/kg*) 

kWh / kg 

17,5 - 19,5  

4.86 / 5.42 

Síra %  <0,08  

Dusík %  < 0,3  

Chlor %  < 0,03 

Arsen  mg / kg <0,8 

Kadmium mg / kg <0,5 

Chrom mg / kg <8 

Měď  mg / kg <5 

Rtuť mg / kg <10 

Zinek mg / kg <100 

Prášky % hmotnosti  < 2,3 

Pojiva % lisované hmoty 2 
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2.3 VELKÁ BRITÁNIE:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo kodexy osvědčených doporučení na pelety 

z biopaliva a tyto kódy byly přijaty na základě britských Biogen jako standard pro výrobky a 

sluţby. Kodexy osvědčených postupů budou nahrazeny Evropskými normami pro pevná 

biopaliva, jakmile budou zveřejněny. 

 
Tabulka 4: Mezní hodnoty chemických a fyzikálních parametrů normy BiogEN / UK 

Velká Británie BiogEN / UK : code of 

good practice 

premium fuel 

pellets 

recovered fuel 

pellets 

Průměr  mm  < 4 - 20 > 10 < 20 

Hustota   kg/m3**) > 600 > 500 

Délka  mm   < 0,5  < 0,5 

Vlhkost % ≤ 10 ≤ 10 

Popel % < 1 , < 3  or 6 < 1 , < 3  or 6 

Výhřevnost  kWh / kg > 4,7  > 4,7  

Síra ppm < 300 < 300 

Chlor ppm < 800 < 800 

Mechanická odolnost % ≥ 97,7  ≥ 97,7  

 

2.4 ITÁLIE: 

V březnu 2004 byla zveřejněna italská norma pro tuhá biopaliva, jeţ poskytuje kvalitní 

parametry pro biopelety pro energetické účely. Norma se jiţ týká technických specifikací 

CEN/TC335. Klasifikuje 4 kategorie pelet a zahrnuje původu suroviny. Kategorie (s / bez 

přísad) zahrnují dendromasu lesní a plantáţe dřeva (bez pařezů), odpady z dřevozpracujícího 

průmyslu a chemicky neošetřené pouţité dřevo. Do kategorie B a C patří bylinná a ovocná 

biomasa, stejně jako směsi. [16] 

 

2.4.1 CTI. R 05/04 

Mezní hodnoty jsou uvedeny pro průměr, délku, vlhkost, obsah popela, mechanickou 

odolnost a pojiva přídatných látek, dusíku, síry, chlóru a výhřevnost. Bliţší informace jsou 

uvedeny v tabulce (5). 

 

Tabulka 5: Mezní hodnoty chemických a fyzikálních parametrů normy CTI - R 04/5 

Itálie: CTI - R 04/5 
4 kategorie podle původu nebo bez lisování přísad     

A bez adetiv A s adetivy B C 

Průměr  mm 6  , 8   6  , 8   6  , 8   10 - 25   

Hustota  kg/m
3
 620 - 720 620 - 720   620 - 720   ≥ 550   

Vlhkost % ≤ 10   ≤ 10   ≤ 10   ≤ 15 

Popel % ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 1,5  - 

Výhřevnost MJ/kg ≥ 16,9   ≥ 16,9   ≥ 16,9    - 

Síra % ≤ 0,05   ≤ 0,05   ≤ 0,05    - 

Dusík % ≤ 0,3   ≤ 0,3   ≤ 0,3    - 

Chlor % ≤ 0,03   ≤ 0,03   - - 

Mech. odolnost % ≥ 97,7   ≥ 97,7   ≥ 95   ≥ 90   
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2.5 FRANCIE: 

Sdruţení pro bioenergii vytvořilo klub pelety, ITEBE, jehoţ cílem je podporovat 

kvalitu paliv. Pro tento účel byla zaloţena značka kvality, která obsahuje konkrétní rady na 

dodrţení kvality pelet pro různé účely – kamna, kotle, ve velkém měřítku spalování v 

elektrárnách.  

 

2.6 DÁNSKO: 

Národní standard pro pelety byl velmi ţádaný u dánských spotřebitelů a dodavatelů. 

Standart "Svanemærket" nabízí kvalitní certifikaci pro výrobce a dodavatele pelet. 

 

2.7 ČSN EN 14961 TUHÁ BIOPALIVA – SPECIFIKACE A TŘÍDY PALIV 

 Část 1 : Obecné poţadavky – Účinnost od: 1. 7. 2010 

 Část 2 : Dřevní pelety pro maloodběratele – zpracovává se  

 Část 3 : Dřevní brikety pro maloodběratele – zpracovává se  

 Část 4 : Dřevní štěpka pro maloodběratele – zpracovává se 

 Část 5 : Palivové dřevo pro maloodběratele – zpracovává se 

 Část 6 : Nedřevní pelety pro maloodběratele – zpracovává se 

Význam „pro maloodběratele“ spočívá v pouţití v menších spalovacích zařízeních, 

např. v domácnostech a malých komerčních budovách nebo budovách pro veřejný sektor. 

 

2.7.1 ČSN EN 14961-1: OBECNÉ POŽADAVKY 

Tato norma byla připravena technickou komisí TC 355 Tuhá biopaliva. 

Cílem je poskytnout jednoznačné a jasné zásady klasifikace tuhých paliv, stanovit 

nástroj pro efektivní obchodování s biopalivy a usnadnit komunikaci s výrobci zařízení.   

Předmětem normy je stanovení kvality pro třídy a specifikace tuhých biopaliv 

pocházejících z následujících zdrojů: 

a) Produkty zemědělství a lesnictví 

b) Odpady rostlinného původu ze zemědělství a lesnictví 

c) Odpady rostlinného původu z potravinářského průmyslu 

d) Odpadní dřevo – s výjimkou dřevního odpadu pocházejícího ze staveb a demoličního 

odpadu  
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e) Vláknité odpady rostlinného původu z výroby primární celulózy a výroby papíru 

z papírové kaše, pokud jsou spoluţalovány v místě výroby a teplo je vyuţito 

f) Odpadní korek 

Tuhá biopaliva se specifikují podle: 

a) Původu a zdroje 

b) Hlavních obchodních forem a vlastností  

Příklad specifikace: 

Původ:   Zbytky po těţbě dřeva (1.1.4) 

Obchodní forma: Pelety 

Vlastnosti: Průměr D 06, Voda M10, Popel A 2.0, Mechanická odolnost DU 96,5, 

Jemné částice F 2.0, Přísady, Sypná hmotnost v dodaném stavu BD 

650, Výhřevnost v dodaném stavu Q 

Klasifikace podle původu a zdroje tuhých biopaliv: 

Je zaloţena na původu a zdroji biopaliva. V hierarchickém klasifikačním systému jsou 

podle původu tyto hlavní skupiny tuhých biopaliv: 

a) Dřevní biomasa 

b) Bylinná biomasa 

c) Ovocná biomasa 

d) Směsi a příměsi 
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Tabulka 6: Specifikace vlastností pelet podle ČSN EN 14961-1 [20] 

  Zdroje: Dřevní biomasa (1) 
Bylinná biomasa (2) 
Ovocná biomasa (3) 
Směsi a příměsi (4) 

Obchodní forma: Pelety 

N
o
rm

at
iv

n
í 

Průměr (D)                       Délka (L)                         Rozměry (mm) 
D 06 6 mm ± 1,0 mm a 3,15 ≤ L ≤ 40 mm 
D 08 8 mm ± 1,0 mm a 3,15 ≤ L ≤ 40 mm 
D 10 10 mm ± 1,0 mm a 3,15 ≤ L ≤ 40 mm 
D 12 12 mm ± 1,0 mm a 3,15 ≤ L ≤ 50 mm 
D 25 25 mm ± 1,0 mm a 10 ≤ L ≤ 50 mm 

Vlhkost, M (w-% v bezvodém stavu) EN 14774–1, EN 14774-2  
M 10 ≤ 10 %   
M 15 ≤ 15 %   

Popel, A (w-% v bezvodém stavu) EN 14775 
A 0,5 ≤ 0,5 %   
A 0,7 ≤ 0,7 %   
A 1,0 ≤ 1,0 %   
A 1,5 ≤ 1,5 %   
A 2,0 ≤ 2,0 %   
A 3,0 ≤ 3,0 %   
A 5,0 ≤ 5,0 %   
A 7,0 ≤ 7,0 %   
A 10,0 ≤ 10,0 %   
A 10,0+ > 10,0 % (max. hodnotu lze určit)** 

Mechanická odolnost, DU (w-% pelet po zkoušce) EN 15210-1 
DU 97,5 ≥ 97,5 %   
DU 96,5 ≥ 96,5 %   
DU 95,0 ≥ 95,0 %   
DU 

95,0- 
> 95,0 % (min. hodnotu lze určit) 

Jemné částice, F (w-% < 3,15 mm
b
) po výrobě, při nakládání nebo balení, CEN/TS 

15149-1 
F 1,0 ≤ 1,0 %   
F 2,0 ≤ 2,0 %   
F 3,0 ≤ 3,0 %   
F 5,0 ≤ 5,0 %   
F 5,0+ > 5,0 % (max. hodnotu lze určit) 

Přísady (w-% slisované hmoty)
c Musí být určen obsah pomocných lisovacích 

prostředků, inhibitorů struskování nebo jakýchkoliv 

dalších přísad 

Sypná hmotnost (BD) v dodaném stavu (kg/m
3
) EN 15103 

BD 550 ≥ 550 kg/m
3   

BD 600 ≥ 600 kg/m
3   

BD 650 ≥ 650 kg/m
3   

BD 700 ≥ 700 kg/m
3   

BD 700+ > 700 kg/m
3 minimální hodnotu lze určit 

Výhřevnost v dodaném stavu, Q 

(MJ/kg ; kWh/kg) EN 14918  
minimální hodnotu lze určit 
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Tabulka 7: Specifikace vlastností pelet podle ČSN EN 14961-1 (pokračování) 

 

2.7.2 VYBRANÉ CITOVANÉ NORMATIVNÍ DOKUMENTY V NORMĚ ČSN EN 14961-1 

 

ČSN EN 14774–1, Tuhá biopaliva - Metody stanovení obsahu vlhkosti - Metoda sušení v 

peci - Část 1: Celková vlhkost – Referenční metoda  

 

PŘEDMĚT NORMY: Evropská norma popisuje metodu stanovení obsahu vody ve vzorku 

tuhých biopaliv sušením v sušárně. Metoda by měla být pouţita při vyţadování vysoké 

přesnosti stanovení hodnoty obsahu vody. 

Obsah celkového mnoţství vody v biopalivech není absolutní hodnotu, a proto podmínky pro 

toto stanovení musí být normalizovány, aby umoţnily provádění srovnávacích stanovení. 

PODSTAT METODY: Vzorek biopaliva se suší v sušárně ve vzduchové atmosféře při teplotě 

105°C tak dlouho, dokud po sušení nedosáhne konstantní hmotnosti. Z úbytku hmotnosti 

vzorku se vypočítá obsah vody v procentech a zahrne se postup pro korekci vlivu vztlaku. 

[21] 

ČSN EN 14774–2, Tuhá biopaliva - Metody stanovení obsahu vlhkosti - Metoda sušení v 

peci - Část 2: Celková vlhkost - Zjednodušený postup 

N
o

rm
at

iv
n

í 
/ 

In
fo

rm
at

iv
n
í 

Síra, S (w-% v bezvodém stavu) CEN/TS 15289 
S 0,02 ≤ 0,02 % Normativní: 
S 0,05 ≤ 0,05 % Chemicky ošetřená biomasa, nebo  jestliţe 
S 0,08 ≤ 0,08 % byly pouţity přísady obsahující síru 
S 0,10 ≤ 0,10 % Informativní: 
S 0,20 ≤ 0,20 % Všechna paliva, která nejsou chemicky 

ošetřena 
S 0,20+ > 0,20 % (max. hodnotu lze určit)   

Dusík, N (w-% v bezvodém stavu) CEN/TS 15104 
N 0,3 ≤ 0,3 % Normativní: 
N 0,5 ≤ 0,5 % Chemicky ošetřená biomasa  
N 1,0 ≤ 1,0 %   
N 2,0 ≤ 2,0 % Informativní: 
N 3,0 ≤ 3,0 % Všechna paliva, která nejsou chemicky 

ošetřena 
N 3,0+ > 3,0 % (max. hodnotu lze určit)   

Chlor, Cl (w-% v bezvodém stavu) CEN/TS 15289 
Cl 0,02 ≤ 0,02 % Normativní: 
Cl 0,03 ≤ 0,03 % Chemicky ošetřená biomasa  
Cl 0,07 ≤ 0,07 %   
Cl 0,10 ≤ 0,10 % Informativní: 
Cl 0,10+ > 0,10 % (max. hodnotu lze určit) Všechna paliva, která nejsou chemicky 

ošetřena 
Informativní: Tavitelnost popela (°C) CEN/TS 15370-1 Má být určena teplota deformace, DT 

a
   Pelet delších neţ 40 mm (nebo 50 mm) můţe být 5 w-%. Pro třídy D 06, D 08 a D 10 musí být 

maximální délka <45 mm 
b 
  Jemné částice se stanovují ručním přesátím popsány v CEN/TS 15149–1 

c
   Maximální mnoţství přísad je 20 w-% slisované hmoty. Určený druh (např. škrob). Jestliţe je 

pouţito většího mnoţství, potom je tato surovina pro pelety směsí. 
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PŘEDMĚT NORMY: Tato evropská norma popisuje metodu stanovení obsahu vody ve vzorku 

tuhých biopaliv sušením v sušárně. Metoda by měla být pouţita, pokud není vyţadována 

vysoká přesnost stanovení obsahu vody. 

Obsah celkové vody v biopalivech není absolutní hodnotu, a proto podmínky pro toto 

stanovení musí být normalizovány, aby umoţnily provádění srovnávacích stanovení 

 

PODSTATA METODY: Vzorek biopaliva se suší v sušárně ve vzduchové atmosféře při teplotě 

(105±2°C), dokud nedosáhne konstantní hmotnosti a obsah vody se vypočítá z úbytku 

hmotnosti vzorku. [22] 

 

Rozdíl mezi touto a referenční metodou je zanedbání vztlaku tlaku v této metodě. 

Hmotnost horkého plechu je v důsledku vztlaku menší neţ hmotnost chladného plechu. 

Velikost vztlaku závisí na rozměrech tohoto plechu. 

 

 

ČSN EN 14774–3, Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 

3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor   

 

PŘEDMĚT NORMY: Norma popisuje metodu stanovení vody v analytickém vzorku v sušárně. 

Metoda je určena k pouţití pro analytické vzorky - obecný rozbor připravená podle CEN/TS 

14780 

 

PODSTAT METODY: Analytický vzorek biopaliva se suší při teplotě 105°C a z úbytku 

hmotnosti vzorku se vypočítá obsah vody. [23] 

 

 

ČSN EN 14775, Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela 

 

PŘEDMĚT NORMY: Tato evropská norma popisuje metodu stanovení obsahu popela ve všech 

tuhých biopalivech. 

 

PODSTAT METODY: Obsah popela se stanoví výpočtem z  hmotnosti zbytku, který zbyde po 

spálení vzorku na vzduchu při řízené teplotě (550±10°C), za přesně stanovených podmínek 

pro dobu zkoušky, hmotnost vzorku a specifikaci zařízení. [24] 

 

 

ČSN P CEN/TS 14778-1 - Tuhá biopaliva - Vzorkování - Část 1: Metody vzorkování  

PŘEDMĚT NORMY:: Tato technická specifikace popisuje metody vzorkování tuhých biopaliv, 

například z míst, kde rostou surové materiály, ve výrobních závodech, u dodavatelů nebo ve 

skladech. To zahrnuje jak ruční, tak mechanické metody pouţitelné pro tuhá biopaliva, která 

jsou [25]: 

 Jemné a sypké materiály pravidelného tvaru o rozměru částic do 10mm, které 

se mohou vzorkovat lopatkou nebo přiváděním potrubím, např.: piliny pecky 

oliv a dřevěné pelety. 
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 Hrubé nebo sypké materiály nepravidelného tvaru o rozměru částic do 200 

mm, které se mohou vzorkovat vidlemi nebo lopatou, např.: dřevní štěpka a 

ořechové skořápky, zbytky lesní štěpky a volná sláma. 

 Velké kusy (velikost nad 200 mm), které se ručně vybírají. 

 Velké kusy o velikosti nad 200mm. 

 

 

ČSN P CEN/TS 14780 Tuhá biopaliva - Metody přípravy vzorků  

 

PŘEDMĚT NORMY: Tato technická specifikace popisuje metody pro redukci celkových vzorků 

na laboratorní vzorky a laboratorních vzorků na podvzorky a analytické vzorky pro obecný 

rozbor a je pouţitelná pro tuhá biopaliva, která jsou : [26].  

 Jemné a sypké materiály pravidelného tvaru o rozměru částic do 10mm, které 

se mohou vzorkovat lopatkou nebo přiváděním potrubím, např.: piliny pecky 

oliv a dřevěné pelety 

 Hrubé nebo sypké materiály nepravidelného tvaru o rozměru částic do 200 

mm, které se mohou vzorkovat vidlemi nebo lopatou, např.: dřevní štěpka a 

ořechové skořápky, zbytky lesní štěpky a volná sláma, 

 Velké kusy o velikosti nad 200mm 

 

ČSN EN 14918 Tuhá biopaliva – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti  

PŘEDMĚT NORMY: Tento dokument popisuje metodu pro stanovení spalného tepla tuhých 

biopaliv při konstantním objemu a referenční teplotě 20°C v kalorimetru s tlakovou nádobou, 

kalibrovanou spálením certifikované kyseliny benzoové. 

Výsledek získaný touto metodou je spalné teplo analytického vzorku při konstantním objemu 

s celkovou vodou ze zplodin hoření v kapalném stavu. V praxi biopalivo spaluje za 

konstantního (atmosférického) tlaku a voda buď nekondenzuje (ale odchází jako pára ve 

spalinách), nebo kondenzuje. Za obou těchto podmínek je účinným teplem výhřevnost paliva 

při konstantním tlaku. Lze také pouţívat výhřevnost při konstantním objemu. [27] 

PODSTAT METODY: 

 Spalné teplo 

Zváţený podíl analytického vzorku tuhého biopaliva se spálí v kyslíku za vysokého 

tlaku v tlakové nádobě kalorimetru za předepsaných podmínek. Efektivní tepelná kapacita se 

stanoví kalibračními zkouškami spálením certifikované kyseliny benzoové za stejných 

podmínek, které jsou uvedeny v certifikátu. Opravný teplotní vzestup se získá z údajů měření 

teploty před, během a po dokončení probíhajících reakcí při spalování. Doba a četnost měření 

teploty závisí na pouţitém typu kalorimetru. Zpočátku se do tlakové nádoby přidává voda ke 

vzniku fáze nasycených vodních par před spálením, tím se umoţní pojmout celkovou vodu 

vzniklou z vodíku a vody ve vzorku jako vodu kapalném stavu. [27] 

Hodnota spalného tepla se vypočítá z opraveného teplotního vzestupu a efektivní 

tepelné kapacity kalorimetru, se zřetelem na podíly energie při zapálení, spálení zapalovacího 

prostředku a tepelné účinky z vedlejších reakcí, jako na vznik kyseliny dusičné. 
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 Výhřevnost 

Hodnota výhřevnosti biopaliva při konstantním objemu a hodnota výhřevnosti 

biopaliva při konstantním tlaku se vypočítávají z hodnoty spalného tepla při konstantním 

objemu stanoveného v analytickém vzorku. Pro výpočet výhřevnosti při konstantním objemu 

jsou potřebné informace o hodnotách obsahů vody a vodíku v analytickém vzorku. Pro 

výpočet výhřevnosti při konstantním tlaku jsou v zásadě potřebné také informace o hodnotách 

obsahů kyslíku a dusíku v analytickém vzorku. [27] 

 

ČSN EN 15103 Tuhá biopaliva – Stanovení sypné 

hmotnosti  

PŘEDMĚT NORMY: Tato evropská norma popisuje 

metodu stanovení sypné hmotnosti tuhých biopaliv 

pouţitím normalizované odměrné nádoby. Tato metoda 

je pouţitelná pro všechna tuhá biopaliva s horním 

rozměrem maximálně 100mm. 

Sypná hmotnost není absolutní hodnotu, a proto 

podmínky pro toto stanovení by měly být normalizovány 

tak, aby se získaly srovnatelné výsledky měření.  

 

PODSTAT METODY: Zkušebním podílem se naplní 

normalizovaná nádoba uvedené velikosti a tvaru a pak se zváţí. Sypná hmotnost se vypočítá 

z čisté hmotnosti na normalizovaný objem a zaznamená se včetně stanovení obsahu vody. 

[28] 

 

ČSN P CEN/TS 15104 Tuhá biopaliva – stanovení celkového obsahu uhlíku, vodíku a dusíku 

– instrumentální metody 

PŘEDMĚT NORMY: Tato technická specifikace popisuje metodu pro stanovení celkového 

obsahu uhlíku, vodíku a dusíku v tuhých biopalivech.  

 

PODSTATA NORMY: Vzorek o známé hmotnosti se spálí v kyslíku nebo ve směsi kyslíku 

s nosným plynem za takových podmínek, které vzorek převedou na popel a na plynné 

produkty hoření. Tyto produkty hoření sestávají hlavně z oxidu uhličitého, vodní páry, 

elementárního dusíku a/nebo oxidu dusíku, oxidů a kyslíkatých kyselin síry a halogenidů. 

Hmotnostní zlomky oxidu uhličitého, vodní páry a dusíku se potom z proudu plynu 

kvantitativně stanoví vhodnými postupy instrumentální analýzy plynů. [29] 

 

ČSN EN 15210-1 Tuhá biopaliva – Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket  

PŘEDMĚT NORMY: Cílem této evropské normy je definovat poţadavky a metodu pro 

stanovení mechanické odolnosti pelet. Norma je určena pro osoby a organizace, které 

vyrábějí, plánují, prodávají, instalují nebo pouţívají, zařízení, nástroje a celé komplexy 

výrobních zařízení vztahujících se k peletám a všem osobám a organizacím, které se zapojují 

do výroby, nákupu, prodeje a pouţívání pelet. 

Mechanickou odolností se měří odolnost slisovaných paliv vůči nárazům a/nebo otěru 

v důsledku manipulace a přepravy 

 

Obrázek 28: Rozměry malé nádoby 

pro zkoušku sypné hmotnosti [ mm ] 
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PODSTATA NORMY: Zkušební vzorek se podrobí řízeným nárazům vzájemným naráţením 

pelet na stěny komory v otáčejícím se definovaném zkušebním bubnu. Z hmotnosti vzorku 

zbývajícího po oddělení odřených a jemně rozdrcených částic se vypočítá mechanická 

odolnost. [30] 

 

 

ČSN P CEN/TS 15234 Tuhá biopaliva – Prokazování kvality 

PŘEDMĚT NORMY: Tato technická specifikace stanovuje postupy pro splnění poţadavků na 

kvalitu a popisuje opatření, které dostatečným způsobem zaručují, ţe je splněna specifikace 

biopaliva. Tato technická specifikace se zabývá celým dodavatelským řetězcem od 

obstarávání surovin po místo dodání konečnému uţivateli. 

 

PODSTATA NORMY: Tato technická specifikace se zabývá prokazováním kvality paliva 

v dodavatelském řetězci a informacemi potřebným pro kontrolu kvality biopaliva. To zaručuje 

sledovatelnost a poskytuje záruku názorným předvedením, ţe všechny procesy v průběhu 

dodavatelského řetězce (tuhých biopaliv) jsou pod kontrolu aţ po místo dodání konečnému 

uţivateli. [31] 

 

 

2.8 TECHNICKÁ SMĚRNICE Č. 55 - 2008  TOPNÉ PELETY Z BYLINNÉ FYTOMASY 

 

Platnost technické směrnice nabývá účinnosti dnem 7. 4. 2008 a její platnost je do 31. 

10. 2010. Technická směrnice MŢP č. 55–2008 se vztahuje na pelety z bylinné fytomasy, 

nekontaminovaného rostlinného odpadu ze zemědělské prvovýroby a údrţby krajiny, 

zahradnictví, lesnictví atd. vyráběné z rostlinných materiálů a s příměsemi a pojivy 

maximálně 6 % hmotnosti. Směrnice definuje pojmy: 

 Energetická biomasa, vyuţívaná pro přímé spalování, je veškerá rostlinná hmota, tedy 

fytomasa (dřevní i nedřevní z rostlin bylinného charakteru). Bylinou fytomasou se 

rozumí materiál rostlin, které nemají dřevitý stonek a odumírají na konci vegetačního 

období. 

 Peleta je palivo vyrobené lisováním sypkého materiálu bez přídavných pojiv. 

 Rostlinný odpad je nekontaminovaný odpad ze zemědělské prvovýroby, údrţby 

krajiny, zahradnictví, lesnictví, např. kukuřičná a řepková sláma, obilná sláma, seno 

apod.  

 

Pelety, které jsou označeny ochrannou ekoznačkou „Ekologicky šetrný výrobek“, 

musí splnit následující poţadavky [32] : 
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Tabulka 8: Specifikace vlastností pelet podle Technická směrnice č. 55 – 2008 

Technická směrnice č. 55 – 2008 

Výhřevnost (w-% v bezvodém stavu) min.   16   MJ·kg
-1

 

Obsah vody celkový max.   10   % 

Obsah popela (w-% v bezvodém stavu) max.   6   % 

Hustota pelety, měrná hmotnost min.   1,12   kg·dm
-3

 

Mechanická odolnost max.   2,3   % 

Obsahy prvků (w-% v bezvodém stavu) 

dusík celkový (Ncelk.)  max.   0,90   % hm. 

síra celková (Scelk.)  max.   0,15   % hm. 

chlór celkový (Clcelk.)  max.   0,18   % hm. 

 

2.9 ZHODNOCENÍ SITUACE V LEGISLATIVĚ 

Z porovnání jednotlivých státních norem vyplývá, ţe pro důleţité parametry: průměr, 

hustota, vlhkost, výhřevnost, obsah popela, síry a chloru, jsou uvedeny mezní hodnoty. U nich 

jsou jen nepříliš velké odchylky. Všechny tyto parametry jsou jiţ sjednoceny v evropské 

normě EN 14961 a doplněny o délku, mechanickou odolnost, obsah jemných částic, obsah 

přísad, sypná hmotnost a obsah dusíku. Zejména u německé normy DIN/Din plus dochází 

k zjednodušení o obsah arsenu, kadmia, mědi a zinku. 

Pro evropský, tak i český trh s peletami, bude v nejbliţší době důleţité doplnění normy 

EN 14961 

 Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele 

 Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele 

Tyto normy bude nutné přijmout jako národní normy a národní normy, které s nimi 

jsou v rozporu, bude nutné zrušit. Po zavedení jednotné evropské směrnice bude výroba a 

obchod s peletami v EU lépe kontrolovatelný a pro konečného zákazníka tím vznikne záruka 

kvality i sníţení ceny. 
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3 VYBRANÉ VZORKY PELET 
Při procesu výroby pelet je moţné zpracování řady odpadních materiálů z prvovýroby, 

čímţ je objem odpadu minimalizován a vyuţití přírodních zdrojů je efektivnější. Pro 

porovnání kvality těchto surovin jsem vybral následující paliva. Jako referenční palivo volím 

dřevěné pelety. Viz 3.7 

Podle zákona č. 185/2001 Sb., vyhlášky MŢP ČR č. 381/2001 Sb., jsou odpady zařazeny [17]: 

02 01 03 – Odpad rostlinných pletiv 

02 02 03 – Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracován – bylinný prach 

03 01 05 – Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy 

15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly 

02 01 99 – Odpady jinak blíţe neurčené – Odpady fermentace z bioplynové stanice 

3.1 EKOVER 

Výrobce: Agrochem a.s. Lanškroun 

Provoz Damníkov – výrobna krmných 

směsí, prodej pokrutin, výroba peletek 

Složení: Odpad z čištění semen 

zemědělských plodin – pletivy, plevy, 

pluchy, osiny, nestandardními velikostmi 

semen, semeny plevelů, zlomky semen a 

odrolem. 

Přísady: Nepouţívají se 

Průměr pelet: 8 [mm] 

Pelety jsou vyráběny na krmivářské peletizační lince a jsou díky svému sloţení pevné a 

nedrolí se i přes absenci koncového chladiče. 

3.2 EKOVER S 

Výrobce: Zemědělské druţstvo dolní 

újezd 

Složení: Fytomasa – seno a sláma 

obilnina a olejnina. 

Přísady: Otruby, sladové plevy, 

sladový prach, mouky a semena rostlin 

nevhodné k potravinářským nebo krmným 

účelům. 

 

Obrázek 29: Pelety Ekover 

Obrázek 30: Pelety Ekover S 
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Průměr pelet: 12 [mm] 

Pelety ze sena a slámy mají menší pevnost. Bylo by vhodné pouţít napařování, případně 

přidat většího mnoţství pojiv a maziv. 

3.3 EKOVER O 

Výrobce: Zemědělské druţstvo Dolní 

Újezd 

Složení: Fytomasa – slámou a celými 

klasy obilovin a olejnin pěstovanými pro 

energetické vyuţití. 

Přísady: Nepouţívají se  

Průměr pelet: 12 [mm] 

Pelety jsou díky obsahu pojiv a maziv 

v semenech pevnější neţ v případě vyuţití 

slámy. V povrchu pelet jsou patrné bílé skvrny 

z rozdrcených semen. 

3.4 EKOVER F 

Výrobce: Zemědělské druţstvo Dolní 

Újezd  

Složení: Fermentační zbytek po 

metanovém kvašení v bioplynových 

stanicích. 

Přísady: Nepouţívají se 

Průměr pelet: 12 [mm] 

Fermentační zbytek má vysokou vlhkost a je 

nutné sušení na poţadovanou vlhkost okolo 

14 [%]. 

3.5 PAPÍR + BYLINNÝ PRACH 

Výrobce: Mediate s.r.o.,   

 Dolní Libchavy 

Složení: Drcený papír – papírové pytle, 

sáčky a krabičky  

Přísady: Bylinný prach z výroby čajů 5 

% objemově  

Obrázek 31: Pelety Ekover O 

Obrázek 32: Pelety Ekover F 

Obrázek 33: Pelety Dřevo + Bylinný prach 
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Průměr pelet: 6 [mm] 

Pelety jsou vyráběny na peletizační lince MGL 200 [9]. Pelety jsou pevné s malým 

odrolem, výrazným aroma bylin. 

3.6 DŘEVO + BYLINNÝ PRACH 

Výrobce: Mediate s.r.o.,  

  Dolní Libchavy 

Složení: Hobliny, piliny směsné 

Přísady: Bylinný prach z výroby čajů 

20 % objemově 

Průměr pelet: 6 [mm] 

Pelety jsou vyráběny na peletizační lince 

MGL 200 [9]. Pelety jsou pevné s malým 

odrolem s výrazným aroma bylin. 

 

3.7 DŘEVĚNÉ PELETY 

Výrobce: BIOMAC Ing.Černý, s.r.o. 

Složení: Hobliny, piliny z měkkého 

dřeva 

Přísady: Nepouţívají se  

Průměr pelet: 6 [mm] 

Pelety jsou certifikovány podle Ö-NORM 

(r. n.: N2004 180). Příloha A 

 

Základní parametry [18]: 

Slisování  1220 [kg/m
3
] 

Výhřevnost  18,8 [MJ/kg]  

Popelnatost 0,33 [%] 

Obsah vody 7,3 [%] 

 

Obrázek 35: Pelety Dřevo 

Obrázek 34: Pelety Dřevo + Bylinný prach 
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4 ZKOUŠKY VLASTNOSTÍ PALIVA 

Pro dlouhodobé udrţení kvality alternativních pelet, které jsou určeny pro spalování, 

je nutné udrţovat a znát jejich kvalitu a sloţení. Na základě těchto daných specifikací pak 

provádět kontroly kvality.  

Zkoušení pelet by mělo probíhat podle norem ČSN EN 14961. V naší republice ještě 

existují technické směrnice, které vydává Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, jeţ uvádí 

poţadavky pro propůjčení ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“ viz kapitola 2.  

4.1 STANOVENÍ OBSAHU VLHKOSTI 

Voda obsaţená v peletách je důleţitý kvalitativní faktor pelet. Vliv má především na 

hodnotu výhřevnosti a rozpad pelet.  

4.1.1 METODA SUŠENÍ V SUŠÁRNĚ: 

Experimentální zjištění obsahu vlhkosti podle ČSN EN 14774–3, Stanovení obsahu 

vody – Metoda sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor 

Obsah celkové vody se vypočítává podle rovnice1 a výsledek se zaznamenává pro 

biopaliva ve vlhkém stavu. 

PŘÍSTROJE: 

    

Obrázek 36: Halogenové sušící váhy KERN MLS 

KERN MLS 

· pracují v rozsahu teplot 30 – 230 [°C], rozsah měření vlhkosti: 0 - 100%, přesnost 

měření vlhkosti: 0.01%, halogenová lampa 400W, nastavení času pro sušení v 

rozmezí 0.1 min   –   240 min, reţim sušení: konec procesu po dosaţení konstantní 

hmotnosti -  napájení : AC 230V/50Hz 
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POSTUP MĚŘENÍ: 

a) Vzorek materiálu se umístí na váţenku halogenové sušící váhy. 

b) Váha se zavře a měření probíhá automaticky. 

c) Po skončení měření se hodnoty odečtou z displaye. 

Doba měření je závislá na vlhkosti a hrubosti vzorku. Pro suché vzorky měření trvalo mezi 12 

aţ 14 minutami, naopak nejdelší dobu trvalo měření celých pelet s obsahem vody 10%. 

VÝPOČET: 

Obsah vody Mad v biopalivu v původním stavu vyjádřený jako hmotnostní zlomek v %, se 

vypočítá pouţitím rov. 1. 

· m1 [g]  Hmotnost vzorku před sušením 

· m2 [g]  Hmotnost vzorku po sušení 

 ] 

Výsledek na dvě desetinná místa v protokolu je zaokrouhlen na nejbliţší 0,1 % 

Tabulka 9: Vypočítaný obsah vody pro jednotlivé vzorky – sušení v sušárně 

Mad Ekover Ekover S Ekover O Ekover F Papír+BP Dřevo+BP Dřevo 

[ % ] 10,5 9,9 11,5 15,4 6,8 8,6 6,2 

 

Graf 1: Vypočítaný obsah vody pro jednotlivé vzorky – sušení v sušárně 

Nejvyšší obsah vody mají pelety Ekover F, fermentát z bioplynové stanice jde 

peletovat i při vyšší vlhkosti, proto je nutné po výrobě pelety dosoušet, aby nedocházelo 

k degradaci plísní a rozpadem. Průměr pelet má vliv na obsah vody, během peletování 

dochází k většímu tlaku a tím i k vysoušení. Povrch těchto pelet je odolný vůči vlhnutí 

z okolního prostředí. 
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Pro ověření výsledků měření s halogenovou sušící váhou pouţiji xylenovou metodu 

zjištění absolutního obsahu vody ve vzorku. 

4.1.2 XYLENOVÁ METODA 

PŘÍSTROJE: 

· destilační kolona – destilační baňka, chladič, odměrná nádoba 

· topné hnízdo LTHS 1000, 230 V, 50 Hz, 400W 

                         

 

 

POSTUP MĚŘENÍ: 

a) Naváţka paliva se zrnem menším neţ 3 [mm], v rozmezí 30 aţ 60 [g] podle 

předpokládané vlhkosti paliva. Vzorek se vsype do destilační baňky a zalije 

technickým bezvodým xylenem tak, aby všechno palivo bylo pod hladinu 200 ml. 

b) Baňka s palivem se vloţí do topného hnízda a spojí s chladičem a odměrnou nádobou 

po horní okraj naplněnou nasyceným xylenem. 

c) Po spuštění chladící vody a nastavení výkonu hnízda začne destilace. 

d) Konec destilace, tedy odstranění veškeré vody z paliva, poznáme podle vyčeření 

hladiny xylenu. Průměrně proces trvá 30 minut. 

e) Objem vody se odečte z odměrné trubice. 

 

VÝPOČET: 

 

Obrázek 37: Varné hnízdo s destilační kolonou 
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· m1 [g]  Hmotnost vzorku 

· V [ml]  Objem vody ve zkušebním vzorku 

·  [g/dm
3
]  Hustota vody při 20°C  

· MX,ad [%]  obsah vody ve zkušebním vzorku 

 

Xylen: Je organická sloučenina, jejíţ molekuly tvoří benzenové jádro a dvě methylové 

skupiny NH3. Xylen téţ nazýváme Dimethyl benzen. 

Vlhkost paliva je 16%. 

 

Tabulka 10: Vypočítaný obsah vody pro jednotlivé vzorky – xylenová metoda 

Mad Ekover Ekover S Ekover O Ekover F Papír+BP Dřevo+BP Dřevo 

[ % ] 10,4 9,5 11,7 16,0 6,0 7,9 5,3 

 

 

Graf 2: Vypočítaný obsah vody pro jednotlivé vzorky – xylenová metoda 

Xylenová metoda potvrdila obsah vody ve vzorcích pelet, největší obsah vlhkosti 

vykazuje Ekover F. Největší rozdíl obsahu vody podle metod je 0,9 [%], tato chyba vznikla 

nepřesností odečítáním objemu odpaření vody z paliva. 
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4.2 STANOVENÍ OBSAHU POPELA 

Automatický provoz kotlů a kamen na pelety 

je moţný i díky nízkému obsahu popela v palivu. 

Popel ze spalování biomasy je bohatý na obsah 

alkalických kovů, křemík, ţelezo, síru a fosfor. 

Naše legislativa prozatím problém nakládání s 

popelem přímo neřeší, a tak je popel mnohdy 

zbytečně vyváţen na skládky komunálního odpadu.  

Popel proto není vhodné brát jako odpad, ale 

je důleţité zpětné vpravení do půdy. K posouzení 

obsahu rizikových prvků v popelu je moţné vzít za 

současného stavu legislativy v úvahu vyhlášky 

týkající se poţadavků na minerální hnojiva, 

poţadavků na aplikaci kalů ne zemědělskou půdu 

nebo poţadavek na kvalitu surovin pro 

kompostování. [19][24] 

 

PŘÍSTROJE: 

· Ţíhací pec, LM 312.11/2, 230 V, 2,8 kW 

· Analytická váha Ohaus Explorer pro EP114C, váţivost 110 [g], dílek skutečný (d) 0,1 

[mg], dílek ověřitelný (e) 1 [mg], velikost misky: Ø.90 mm, napájení 230  

· Porcelánové misky 

POSTUP MĚŘENÍ: 

a) Prázdný kelímek se v peci ţíhá při (550±10) ˚C po dobu nejméně 60 minut. Miska se 

vyjme z pece a nechá se zchladit. Váţí se s přesností na 0,1 [mg]. 

b) Promíchaný vzorek se umístí do porcelánové misky a zváţí se s přesností 0,1 [mg]. 

c) Miska se vloţí do chladné pece. 

d) Teplota pece se zvyšuje postupně na 250 ˚C po dobu 40 minut. Na této teplotě se 

setrvá 60 minut, aby došlo před zapálením k uvolnění těkavých látek. 

e) Poté se teplota pece zvyšuje na (550±10) ˚C po dobu 30 minut. Na této teplotě se 

setrvá nejméně 120 minut. 

f) Miska s polepem se po zchladnutí na laboratorní teplotu vyjme z pece a zváţí 

s přesností 0,1 [mg]. 

 

VÝPOČET: 

Experimentální zjištění obsahu popela je řešeno v normě ČSN EN 14775, Tuhá 

biopaliva - Stanovení obsahu popela 

Obsah popela v bezvodém stavu, hmotnost anorganického zbytku zbývajícího po 

spálení paliva za specifikovaných podmínek, vyjádřená jako hmotnostní zlomek v % sušině 

paliva 

Obrázek 38: Vzorky pelet po spálení 
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· m1 [g]  Hmotnost prázdného kelímku 

· m2 [g]  Hmotnost kelímku se zkušebním vzorkem 

· m3 [g]  Hmotnost kelímku s popelem 

· m4 [g]  Hmotnost vzorku 

· Mad [%]  obsah vody ve zkušebním vzorku, pouţitém ke stanovení, 

vyjádřený jako hmotnostní zlomek v %. 

Tabulka 11: Vypočítaný obsah popele pro jednotlivé vzorky 

Ad Ekover Ekover S Ekover O Ekover F Papír+BP Dřevo+BP Dřevo 

[ % ] 10,7 9,0 5,7 14,7 7,5 4,6 0,6 

 

 

Graf 3: Vypočítaný obsah popela pro jednotlivé vzorky 

Největší obsah popela mají podle předpokladu pelety Ekover F, fermentát z bioplynové 

stanice. Dřevěné pelety mají obsah popele pod 1 [%]. Obsah popela přes 10 [%] vykazuje i 

palivo Ekover. 
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4.3 STANOVENÍ SPALNÉHO TEPLA A VÝHŘEVNOSTI 

Jedním z nejdůleţitějších parametrů biomasy je hodnota spalného tepla a výhřevnosti. 

Experimentální zjištění spalného tepla a výhřevnosti ČSN EN 14918 Tuhá biopaliva – 

Stanovení spalného tepla a výhřevnosti 

Hodnota výhřevnosti biopaliva při konstantním objemu a hodnota výhřevnosti biopaliva 

při konstantním tlaku se vypočítávají z hodnoty spalného tepla při konstantním objemu 

stanoveného v analytickém vzorku. Pro výpočet výhřevnosti při konstantním objemu jsou 

potřebné informace o hodnotách obsahů vody a vodíku v analytickém vzorku. Pro výpočet 

výhřevnosti při konstantním tlaku jsou v zásadě potřebné také informace o hodnotách obsahů 

kyslíku a dusíku v analytickém vzorku. [27] 

PŘÍSTROJE: 

· Kalorimetr C 200 Metody měření: 

 isoberibolická, dynamická, manuální 

Chlazení:   vodou-zásobník 

Plnění kyslíku: manuálně 

pouţitá bomba: C 5010 IKA 

Vnitřní objem 260 ml, Pracovní tlak 230 bar, 

Plnící tlak O2 30 bar, Materiál nerez 1.4439, 

Pevný zapalovací drátek, Naváţka cca 1g, Pro 

vzorky do 40.000 J/g 

POSTUP MĚŘENÍ: 

a) Analytický vzorek se promíchá a odváţí se naváţka o hmotnosti 0,8 aţ 1,5 [g] s 

přesností 0,2 [mg] 

b) Naváţka se vloţí do spalovací misky. Na zapalovací drátek se připevní zapalovací 

nitka – bavlna 

c) Kalorimetrická tlaková nádoba se uzavře šroubovací maticí a naplní kyslíkem na 

přetlak 3 [MPa]. Poté se na víko nádoby nasune zapalovací adaptér a nádoba se vloţí 

do kalorimetru do definované pozice. 

d) Do zásobníku kalorimetru se nalije 2 litry vody (± 0,5 °C teploty vzduchu 

v laboratoři). Teplota vody v kalorimetrické nádobě má být o 0,5 aţ 1,5°C niţší neţ 

teplota vody v plášti. 

e) Při práci v automatickém reţimu se zadává jen hmotnost vzorku. K ovládání přístroje 

postačí pouze tlačítko označené F1, kterým se potvrdí zaplnění zásobníku kalorimetru 

a vloţení kalorimetrické nádoby. 

f)  Je-li zavřeno víko, kalorimetr přejde do reţimu měření a začne se přečerpávat voda do 

kalorimetrické nádoby, po 7 aţ 8 minutách je měření hotové. 

g) Zvednutím víka se začne vypouštět voda z kalorimetrické nádoby. Po vypuštění vody 

se vyjme kalorimetrická tlaková nádoba a pomocí příslušného adaptéru se uvolní 

přetlak. 

Obrázek 39: Kalorimetr C 200 
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h) Po odšroubování matice a rozebrání tlakové nádoby provedeme vizuální kontrolu 

vnitřku (všímáme si především případného nedopalu, který způsobuje chybu měření). 

i) Pak se pod tekoucí vodou opláchnou všechny části kalorimetrické tlakové nádoby. 

Vnitřek se vysuší hadrem neuvolňujícím vlákna. 

VÝPOČET: 

Z kalorimetru odečítáme hodnotu qV,gr,m, z té vypočítáme podle následující rovnice qV,gr,d .  

 

Z hodnoty qV,gr,d vypočítáme podle následující rovnice výslednou hodnotu qV,net,m. 

· Mad   = 10,5  [%] 

· w(H)d  =  6,4  [%] 

 

 

 

· m1 - hmotnost vzorku 

· qV,gr,m – spalné teplo biopaliva při konstantním objemu s obsahem vody 

· qV,gr,d – spalné teplo biopaliva při konstantním objemu v bezvodém stavu 

· qV,net,m – výhřevnost biopaliva při konstantním objemu s obsahem vody M 

· Mad – obsah vody ve vzorku 

· w(H)d - obsah vodíku v palivu v bezvodém stavu 

Tabulka 12: Vypočítané hodnoty výhřevnost pro jednotlivé vzorky 

qV,net,m Ekover Ekover S Ekover O Ekover F Papír+BP Dřevo+BP Dřevo 

[ MJ/kg ] 13,3 14,4 14,1 12,7 15,1 14,1 16,4 

 

Graf 4: Vypočítané hodnoty výhřevnosti pro jednotlivé vzorky 



BRNO 2011 

 

 

55 
 

ZKOUŠKY VLASTNOSTÍ PALIVA 

 
4.4 STANOVENÍ SYPNÉ HMOTNOSTI 

Experimentální zjištění sypné hmotnosti ČSN 

EN 15103 Tuhá biopaliva – Stanovení sypné hmotnosti  

Sypná hmotnost je důleţitým parametrem pro 

správný odhad skladovacích prostor, přepravní kapacity 

i zjištění hustoty energie paliva. 

PŘÍSTROJE: 

· Laboratorní váhy KERN KB 10000-1 max. 

váţivost 10100 g, dílek 0,1 g 

· Malá nádoba s plnícím objemem V = 0,005 [m
3
] 

o průměru 167 [mm] a výšce 228 [mm]  

· Dřevěný hranolek 

POSTUP MĚŘENÍ: 

a) Vzorek materiálu se sype do nádoby z výšky 200 

[mm] aţ 300 [mm] nad horním okrajem nádoby. 

b) Naplněná nádoba se setřepe nárazem - upuštěním 

nádoby z výšky 150 [mm] na dřevěnou desku. Náraz 

se dvakrát opakuje a poté je vzniklý prázdný prostor 

doplněn. 

c) Přebytečný materiál se odstraní dřevěným hranolkem. 

d) Nádoba se zváţí. 

e) Pouţitý vzorek se spojí s nepouţitým materiálem vzorku a měření je opakováno. 

VÝPOČET: 

Sypná hmotnost vzorku v původním stavu ( BDar ) se vypočítává podle: 

 

Stanovení jednotlivého výsledku se musí vypočítat na 0,1 [kg/m
3
], pro zkoušku se 

vypočítá z jednotlivých výsledků průměrná hodnota zaokrouhlena s přesností 10 [kg/m
3
]. 

· m1 [kg]  Hmotnost prázdného nádoby 

· m2 [kg]  Hmotnost naplněné nádoby 

· V [m
3
]  Čistý objem odměrné nádoby 

· BDar [kg/m
3
] Sypná hmotnost v původním stavu 

· Mad [%]  Obsah vody ve zkušebním vzorku, pouţitém ke stanovení, 

vyjádřený jako hmotnostní zlomek v %. 

 

 

 

Obrázek 40: Malá nádoba 5l s váhou 

KERN KB 10000-1 
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SHODNOST: 

Maximální přípustné rozdíly mezi výsledky pro sypnou hmotnost v původním stavu 

(BDar ) jsou ( BDar ) > 300 [kg/m
3
]   2,0 [%] 

 

Tabulka 13: Vypočítané hodnoty sypné hmotnosti pro jednotlivé vzorky 

BDar Ekover Ekover S Ekover O Ekover F Papír+BP Dřevo+BP Dřevo 

[ kg / m
3
 ] 635 509 538 480 670 639 701 

Největší sypnou hmotnost mají Dřevené pelety a nejmenší Ekover F  

 

Graf 5: Vypočítané hodnoty sypné hmotnosti pro jednotlivé vzorky 

Sypnou hmotnost pod 500 [kg/m
3
] mají jen pelety Ekover F. 
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ZÁVĚR 

Legislativní zavedení ČSN EN 14 961 na sebe musí logicky navázat i proces 

certifikace. Ten zaručí, ţe zákazník po předloţení platného certifikátu k dodávce má jistotu, 

ţe dodané pelety vţdy odpovídají parametrům příslušné normy. Certifikační orgán průběţně u 

výrobce provádí kontrolu kvality pelet a reálná kvalita odpovídá kvalitě deklarované 

certifikátem. Získání a udrţení certifikátu však není snadné, proto někteří výrobce předkládají 

pouze tzv. osvědčení. To je důkaz, ţe příslušná laboratoř dokládá náleţité vlastnosti pelet 

zjištěné jednorázovou zkouškou. Reálná kvalita dodaných pelet v tomto případě závisí na 

zodpovědnosti výrobce.  

Z měření vlastností paliv z různých materiálů a jejich směsí se ukazuje výrazný vliv 

sloţení směsi na výsledné vlastnosti paliva. Měření i zhodnocení bylo prováděno podle normy 

ČSN EN 14 961-1 a pelety z většiny materiálů poţadavky této normy splnily, největší 

problém byl s obsahem popelu v peletách vyrobených z Fermentačních zbytků bioplynové 

stanice.  

Výhřevnost jednotlivých zkoušených paliv se u všech zkoušených materiálů 

pohybovala v rozmezí 12,7–16,4 [MJ/kg]. 

Čeští výrobci a exportéři pelet museli z důvodů konkurenceschopnosti v minulých 

letech respektovat poţadavky systému kontroly kvality v příslušné zemi. Proto je zkušenost 

s výrobou podle Rakouské normy ÖNORM M 7135 i Německé DIN 51731 i s certifikací 

kvality. Tento trend má ovšem i zápory, jelikoţ se výhřevnost v ÖNORM i DIN 51731 uvádí 

v bezvodém stavu, coţ je zhruba o 2 [MJ/kg] více neţ výhřevnost v původním stavu. Uvádění 

výhřevnosti v bezvodím stavu tak můţe být chápáno jako konkurenční výhoda, jelikoţ 

bezvodý stav je pro praxi moţné vyloučit.  

 

Tabulka 14: Porovnání vlastností pelet 

Palivo Mad [%] MX,ad [%] Ad [%] qV,net,m [MJ/kg] BDar [kg/m
3
] 

Ekover 10,5 10,4 10,7 12,8 635 

Ekover S 9,9 9,5 9,0 14,4 509 

Ekover O 11,5 11,7 5,7 14,1 538 

Ekover F 15,4 16,0 14,7 12,7 480 

Papír + BP 6,8 6,0 7,5 15,1 670 

Dřevo + BP 8,6 7,9 4,6 14,1 639 

Dřevo 6,2 5,3 0,6 16,4 701 
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EKOVER 

Pelety z odpadu po čištění semen zemědělských plodin vykazují vysokou pevnost, 

průměrem 8 [mm] jsou vhodná pro spalování ve většině tuzemsky dostupných kotlů a kamen. 

Obsahem vody spadají do skupiny M 15. Pro spalování v plně automatizovaných kotlích musí 

být zvýšená frekvence odpopelování. Sypná hmotnost je zcela v rozmezí normy, nebudou 

tedy zvýšené nároky na skladovací prostory. Výhřevností v původním stavu se dostáváme o 

3,1 [MJ/kg] pod výhřevnost Dřevěných pelet. 

Specifikace pelet podle ČSN EN 14 961-1: 

Původ:   Zrno nebo semena (2.1.1.3) 

Obchodní forma: Pelety 

Průměr Obsah vody  Obsah popela  Sypná hmotnost* Výhřevnost* [MJ/kg] 

D 08 M 15 A 10+ BD 600 Q 13,3 

*dodaném stavu 

EKOVER S 

Pelety vyrobené ze sena a slámy obsahem vody spadají do skupiny M 10. Obsahem 

popela se řadí do skupiny A 10. Sypná hmotnost je zcela v mezích a v kombinaci s 

výhřevností 14,4 [MJ/kg] a průměrem 12 [mm] a menší mechanickou odolností jsou vhodná 

pro spalování ve fluidních kotlích například v elektrárně Hodonín či spoluspalováním v 

elektrárnách Tisová, Poříčí. Pelety jsou zde mlety a je otázkou, zda energie vloţená do 

procesu peletizace není zbytečně mařena. Tento stav je moţný jen díky stanovení minimální 

výkupních cen elektřiny ze zdrojů spalujících biomasu tzv. zelené bonusy. 

Původ:   Části stébel (2.1.2.2) 

Obchodní forma: Pelety 

Průměr Obsah vody  Obsah popela  Sypná hmotnost* Výhřevnost* [MJ/kg] 

D 12 M 10 A 10 BD 550 Q 14,4 

*dodaném stavu 

EKOVER O 

Pelety vyrobené z celých obilovin vykazují vyšší pevnost neţ pelety ze sena. Obsahem 

vody spadají do skupiny M 10. Obsahem popela se řadí do skupiny A 7.0. Sypná hmotnost je 

zcela v mezích normy a v kombinaci s výhřevností 14,1 [MJ/kg] a průměrem 12 [mm] jsou 

vhodná pro spalování v průmyslových kotlích. 

Původ:   Celá rostlina (2.1.1.1) 

Obchodní forma: Pelety 

Průměr Obsah vody  Obsah popela  Sypná hmotnost* Výhřevnost* [MJ/kg] 

D 12 M 15 A 7.0 BD 550 Q 14,1 

*dodaném stavu 
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EKOVER F 

Nejhorší vlastnosti mají pelety vyrobené z fermentačních zbytků z bioplynových 

stanic. Po fermentaci je nutné materiál vysoušet, coţ je energeticky náročný proces. Vyšší 

obsah vody a organické zbytky v palivu také mohou způsobovat biologickou degradaci pelet, 

zejména při skladování ve velkém uzavřeném objemu. Obsah vody u vzorků překročil 

povolených 15 [%]. Obsahem popela A = 14,7 [%] se řadí vysoko do skupiny A 10+ . Se 

sypnou hmotností BD = 480 [kg/m
3
] také nedosáhl minimální sypné hmotnosti stanovené 

normou. Tyto pelety bych nedoporučil pro spalování v automatických kotlích na pelety. Jde 

však o zpracování fermentačních zbytků, se kterými mají některé velké bioplynové stanice 

problém, jelikoţ mnoţství hnojiv navracených půdě je omezené. Přebytek fermentačních 

zbytků a program zelené bonusy tak dělá toto palivo cenově konkurenceschopné a vhodné pro 

spalování ve fluidních kotlích například v elektrárně Hodonín. 

Původ: 02 01 99 – Odpady jinak blíţe neurčené – Odpady fermentace 

z bioplynové stanice 

Obchodní forma: Pelety 

Průměr Obsah vody  Obsah popela  Sypná hmotnost* Výhřevnost* [MJ/kg] 

D 12 > 15 A 10+ < 550 Q 12,7 

*dodaném stavu 

 

PAPÍR + BYLINNÝ PRACH 

Pelety z papírových obalů a bylinného prachu mají vysokou pevnost, díky dobrým 

pojivým vlastnostem prachu a lisovanému průměrem 6 [mm]. Obsahem vody spadají do 

skupiny M 10. Sypná hmotnost je nejvyšší ze srovnávaných alternativních pelet. Výhřevností 

v původním stavu se dostáváme o 1,3 [MJ/kg] pod výhřevnost dřevěných pelet. Pro spalování 

v plně automatizovaných kotlích musí být zvýšená frekvence odpopelování z důvodu obsahu 

popela A = 7,5 [%]. Pelety jsou vhodné pro spalování v automatických kotlích a kamnech na 

pelety. Při skladování těchto pelet je cítit výrazné aroma bylin. 

Specifikace pelet: 

Původ:   15 01 01-Papírové a lepenkové obaly – Katalog odpadů 

Květiny (2.2.1.5) 

Obchodní forma: Pelety 

Průměr Obsah vody  Obsah popela  Sypná hmotnost* Výhřevnost* [MJ/kg] 

D 06 M 10 A 10 BD 650 Q 15,1 

*dodaném stavu 
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DŘEVO + BYLINNÝ PRACH 

Dřevo s 20 [%] prachu je vhodný způsob zpracování bylinného odpadu. Pelety mají 

vysokou pevnost i díky 6 [mm]. Obsahem vody spadají do skupiny M 10. Sypná hmotnost je 

v mezích normy. Výhřevností v původním stavu je přímo srovnatelná s peletami Ekover O , 

S. Niţší výhřevnost oproti dřevěným peletám je způsobena nízkou výhřevností bylinného 

prachu. Díky nízkému obsahu popela A = 4,6 [%] jsou pelety velmi vhodné pro spalování 

v plně automatizovaných kotlích a kamnech. Při skladování těchto pelet je také cítit výrazné 

aroma bylin. 

Původ:   Bez kůry, jehličnaté (2.1.2.1) 

Květiny (2.2.1.5) 

Obchodní forma: Pelety 

Průměr Obsah vody  Obsah popela  Sypná hmotnost* Výhřevnost* [MJ/kg] 

D 06 M 10 A 5.0 BD 600 Q 14,1 

*dodaném stavu 

 

DŘEVO 

Díky vysoké kvalitě dřevního odpadu, který je zpracován vykazují pelety nízká obsah 

popele A = 0,6 [%], a proto vykazují nejlepší vlastnosti pro spalování v plně 

automatizovaných kotlích a kamnech. 

Původ:   Bez kůry, jehličnaté (2.1.2.1) 

Obchodní forma: Pelety 

Průměr Obsah vody  Obsah popela  Sypná hmotnost* Výhřevnost* [MJ/kg] 

D 06 M 10 A 0.7 BD 700 Q 16,4 

*dodaném stavu 

 

SHRNUTÍ  

 Nejvhodnější vlastnosti mají dřevní pelety, objem zbytkového dřeva vhodného pro 

peletování je však omezený a v následujících letech bude snaha o jeho maximální vyuţití. Pro 

spalování v automatických mají vhodné vlastnosti, dle normy ČSN EN 14 961-1, pelety 

Papír+Bylinný prach, Dřevo+Bylinný prach, Ekover O a po přidání pojiv pro zvýšení 

pevnosti i Ekover S. U pelet Ekover a Ekover S by pro bezproblémový provoz kotle byla 

vhodná zvýšit frekvence odpopelování. Pelety Ekover F bych pro vysoký obsah popela, 

nejniţší výhřevnosti a nízké sypné hmotnosti doporučil pro spalování v průmyslových kotlích. 

Termické vyuţití fermentačních zbytků je ovšem otázkou ceny na trhu. 
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A [%] Popelnatost 

Ar [mg/kg] Obsah arsenu 

BD [kg/m
3
] Sypná hmotnost 

BDar [kg/m
3
] Sypná hmotnost v původním stavu 

Cd [mg/kg] Obsah kadmia 

Cl [%] Obsah chloru 

Cr [mg/kg] Obsah chrómu 

Cu [mg/kg] Obsah mědi 

D [mm] Průměr pelety 

DN [%] Obsah dusíku 

DT [°C] Teplota deformace 

DU [%] Mechanická odolnost 

F [%] Jemná frakce 

Hg [mg/kg] Obsah rtuti 

L [mm] Délka pelety 

M [%] Vlhkost 

m [kg] Hmotnost 

m1 [g] Hmotnost vzorku 

m2 [g] Hmotnost vzorku po sušení 

m3 [g] Hmotnost prázdného kelímku 

Mad [%] Obsah vody – sušení v sušárně 

MX,ad [%] Obsah vody – xylenová metoda 

P [kg/hod.] Výkon linky 

p [MPa] Tlak 

Pe [kW] Elektrický příkon 

Po [%] Pojiva 

Q [MJ/kg] Výhřevnost v dodaném stavu 

qV,gr,d [kJ/kg] Spalné teplo při konstantním objemu v bezvodém stavu 

qV,gr,m [kJ/kg] Spalné teplo při konstantním objemu s obsahem vody 

qV,net,m [kJ/kg] Výhřevnost při konstantním objemu s obsahem vody 

S [%] Obsah síry 

t [°C] Teplota 
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V [m
3
] Objem 

w(H)d [%] Obsah vodíku v bezvodém stavu 

α [kg/dm
3
] Hustota 

ρH2O [g/dm
3
] Hustota vody při pokojové teplotě 
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A. STANOVENÍ OBSAHU VODY – SUŠENÍ V SUŠÁRNĚ 

Tabulka 15: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah vody – sušení v sušárně – Ekover 

Ekover vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 vzorek 5 

m1 [ g ] 14,88 13,52 13,80 16,80 21,19 

m2 [ g ] 13,30 11,94 12,36 15,07 18,98 

Mad [ %] 10,64 10,56 10,40 10,32 10,42 

Pro pelety Ekover je průměrný celkový obsah vody Mad = 10,5 [%]. 

Tabulka 16: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah vody – sušení v sušárně – Ekover S 

Ekover S vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 

m1 [ g ] 11,96 10,60 11,44 13,43 

m2 [ g ] 10,73 9,54 10,33 12,11 

Mad [ %] 10,24 9,98 9,75 9,81 

Pro pelety Ekover S je průměrný celkový obsah vody Mad = 9,9 [%]. 

Tabulka 17: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah vody – sušení v sušárně – Ekover O 

Ekover O vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 

m1 [ g ] 11,96 11,10 11,83 13,27 

m2 [ g ] 10,26 9,86 10,46 11,73 

Mad [ %] 11,51 11,15 11,59 11,58 

Pro pelety Ekover O je průměrný celkový obsah vody Mad = 11,5 [%]. 

Tabulka 18: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah vody – sušení v sušárně – Ekover O 

Ekover F vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 vzorek 5 

m1 [ g ] 11,96 12,14 11,49 13,43 15,10 

m2 [ g ] 10,23 9,84 9,63 11,55 13,05 

Mad [ %] 14,46 18,95 16,21 13,94 13,59 

Pro pelety Ekover F je průměrný celkový obsah vody Mad = 15,4 [%]. 

Tabulka 19: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah vody – sušení v sušárně – Papír+Bylinný prach 

Papír + Bylinný prach vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 

m1 [ g ] 14,634 14,145 14,426 14,043 

m2 [ g ] 13,627 13,174 13,441 13,089 

Mad [ %] 6,881 6,865 6,828 6,793 
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Pro pelety z Papíru + Bylinného prachu je průměrný celkový obsah vody Mad = 6,8 [%]. 

Tabulka 20: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah vody – sušení v sušárně – Dřevo+Bylinný prach 

Dřevo + Bylinný 

prach vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 

m1 [ g ] 13,372 12,228 14,358 12,580 

m2 [ g ] 12,221 11,172 13,113 11,497 

Mad [ %] 8,608 8,636 8,671 8,609 

Pro pelety z Dřeva + Bylinného prachu je průměrný celkový obsah vody Mad = 8,6 [%]. 

Tabulka 21: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah vody – sušení v sušárně – Dřevo 

Dřevo vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 

m1 [ g ] 9,937 10,842 10,871 12,415 

m2 [ g ] 9,324 10,160 10,184 11,644 

Mad [ %] 6,169 6,290 6,320 6,210 

Pro pelety z Dřeva je průměrný celkový obsah vody Mad = 6,2 [%]. 
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B. STANOVENÍ OBSAHU VODY – XYLENOVÁ METODA 

Tabulka 22: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah vody – xylenová metoda – Ekover 

Ekover vzorek 1 vzorek 2 

m1 [ g ] 34,1 35,8 

V2 [ ml ] 3,5 3,8 

MX,ad [ %] 10,24 10,59 

Pro pelety Ekover je průměrný celkový obsah vody MX,ad = 10,4 [%]. 

Tabulka 23: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah vody – xylenová metoda – Ekover S 

Ekover S vzorek 1 vzorek 2 

m1 [ g ] 32,6 42,2 

V2 [ ml ] 3,2 3,9 

MX,ad [ %] 9,80 9,22 

Pro pelety Ekover S je průměrný celkový obsah vody Mad = 9,5 [%]. 

Tabulka 24: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah vody – xylenová metoda – Ekover O 

Ekover O vzorek 1 vzorek 2 

m1 [ g ] 36,0 35,8 

V2 [ ml ] 4,2 4,2 

MX,ad [ %] 11,64 11,71 

Pro pelety Ekover O je průměrný celkový obsah vody Mad = 11,7 [%]. 

Tabulka 25: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah vody – xylenová metoda – Ekover F 

Ekover F vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 

m1 [ g ] 35,5 32,5 35,1 

V2 [ ml ] 6,2 5,2 5,1 

MX,ad [ %] 17,43 15,97 14,50 

Pro pelety Ekover F je průměrný celkový obsah vody Mad = 16,0 [%]. 

Tabulka 26: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah vody – xylenová metoda - Papír + Bylinný prach 

Papír + Bylinný prach vzorek 1 vzorek 2 

m1 [ g ] 41,8 39,9 

V2 [ ml ] 2,5 2,4 

MX,ad [ %] 5,97 6,00 
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Pro pelety z Papíru + Bylinného prachu je průměrný celkový obsah vody Mad = 6,0 [%]. 

Tabulka 27: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah vody – xylenová metoda – Dřevo + Bylinný 

prach 

Dřevo + Bylinný prach vzorek 1 vzorek 2 

m1 [ g ] 43,8 46,8 

V2 [ ml ] 3,5 3,7 

MX,ad [ %] 7,97 7,89 

Pro pelety z Dřeva + Bylinného prachu je průměrný celkový obsah vody Mad = 7,9 [%]. 

Tabulka 28: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah vody – xylenová metoda – Dřevo 

Dřevo vzorek 1 vzorek 2 

m1 [ g ] 45,6 41,2 

V2 [ ml ] 2,4 2,2 

MX,ad [ %] 5,25 5,33 

Pro pelety z Dřeva je průměrný celkový obsah vody Mad = 5,3 [%]. 
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C. STANOVENÍ OBSAHU POPELA 

Tabulka 29: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah popela – Ekover 

Ekover vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 

m1 [ g ] 48,7840 50,5260 33,9976 

m2 [ g ] 70,2020 70,7115 53,0044 

m3  [ g ] 50,7982 52,3452 35,9656 

m4 [ g ] 21,4180 20,1855 19,0068 

Ad [ % ] 10,5 10,1 11,6 

Pro pelety Ekover je průměrný obsah popelu Ad = 10,7 [%]. 

Tabulka 30: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah popela – Ekover S 

Ekover S vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 

m1 [ g ] 47,3472 48,7831 33,9946 

m2 [ g ] 63,2679 65,4067 48,3339 

m3  [ g ] 48,5915 50,0688 35,2359 

m4 [ g ] 15,9207 16,6236 14,3393 

Ad [ % ] 8,7 8,6 9,6 

Pro pelety Ekover S je průměrný obsah popelu Ad = 9,0 [%]. 

Tabulka 31: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah popela – Ekover O 

Ekover O vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 

m1 [ g ] 47,3490 50,0923 45,7999 

m2 [ g ] 58,9918 61,2842 59,5681 

m3  [ g ] 47,9971 50,6178 46,4677 

m4 [ g ] 11,6428 11,1919 13,7682 

Ad [ % ] 6,3 5,3 5,5 

Pro pelety Ekover O je průměrný obsah popelu Ad = 5,7 [%]. 

Tabulka 32: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah popela – Ekover F 

Ekover F vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 

m1 [ g ] 50,0939 50,5285 45,8024 

m2 [ g ] 66,3769 63,4572 58,7909 

m3  [ g ] 52,0845 52,1281 47,4462 

m4 [ g ] 16,2830 12,9287 12,9885 

Ad [ % ] 14,5 14,6 15,0 
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Pro pelety Ekover F je průměrný obsah popelu Ad = 14,7 [%]. 

Tabulka 33: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah popela – Papír + Bylinný prach 

Papír + Bylinný prach vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 

m1 [ g ] 50,0919 50,5248 45,7995 

m2 [ g ] 65,3322 67,6544 63,9314 

m3  [ g ] 51,2403 51,6535 47,0480 

m4 [ g ] 15,2403 17,1296 18,1319 

Ad [ % ] 8,1 7,1 7,4 

Pro pelety Papír + Bylinný prach je průměrný obsah popelu Ad = 7,5 [%]. 

Tabulka 34: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah popela – Dřevo + Bylinný prach 

Dřevo + Bylinný prach vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 

m1 [ g ] 47,3519 48,7870 33,9972 

m2 [ g ] 62,2979 67,0940 52,3042 

m3  [ g ] 47,9645 49,5566 34,7883 

m4 [ g ] 14,9460 18,3070 18,3070 

Ad [ % ] 4,5 4,6 4,7 

Pro pelety Dřevo + Bylinný prach je průměrný obsah popelu Ad = 4,6 [%]. 

Tabulka 35: Naměřené a vypočítané hodnoty – obsah popela – Dřevo 

Dřevo vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 

m1 [ g ] 50,0951 48,7854 45,8026 

m2 [ g ] 66,1482 68,5664 64,3336 

m3  [ g ] 50,2240 48,8839 45,8845 

m4 [ g ] 16,0531 19,7810 18,5310 

Ad [ % ] 0,9 0,5 0,5 

Pro pelety Dřevo je průměrný obsah popelu Ad = 0,6 [%]. 
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D. STANOVENÍ SPALNÉHO TEPLA – VÝHŘEVNOSTI 

Mad   = 10,5  [%]    w(H)d  =  6,4  [%] 

Tabulka 36: Naměřené a vypočítané hodnoty – spalné teplo – výhřevnost – Ekover 

Ekover vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 

m1 [ g ] 1,2903 1,2475 1,1889 1,2927 

qV,gr,m [ MJ/kg ] 15,151 14,695 15,864 13,166 

qV,gr,d [ MJ/kg ] 16,922 16,413 17,718 14,705 

qV,net,m [ MJ/kg ] 13,73 13,27 14,44 11,74 

Pro vzorek pelet Ekover je průměrná výhřevnost při konstantním objemu s obsahem vody 

qV,net,m = 13,3 [ MJ/kg ]. 

 

Mad   = 9,9  [%]    w(H)d  =  6,3  [%] 

Tabulka 37: Naměřené a vypočítané hodnoty – spalné teplo - výhřevnost - Ekover S 

Ekover S vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 

m1 [ g ] 1,0997 1,2173 1,2869 1,3232 

qV,gr,m [ MJ/kg ] 16,141 16,128 15,714 15,201 

qV,gr,d [ MJ/kg ] 17,923 17,909 17,449 16,880 

qV,net,m [ MJ/kg ] 14,74 14,73 14,32 13,80 

Pro vzorek pelet Ekover S je průměrná výhřevnost při konstantním objemu s obsahem vody 

qV,net,m = 14,4 [ MJ/kg ]. 

 

Mad   = 11,5  [%]    w(H)d  =  6,3  [%] 

Tabulka 38: Naměřené a vypočítané hodnoty – spalné teplo - výhřevnost - Ekover O 

Ekover O vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 

m1 [ g ] 1,0379 0,8917 1,0065 1,0378 

qV,gr,m [ MJ/kg ] 16,044 15,704 16,183 14,720 

qV,gr,d [ MJ/kg ] 17,920 17,540 18,075 16,441 

qV,net,m [ MJ/kg ] 14,45 14,12 14,59 13,14 

Pro vzorek pelet Ekover O je průměrná výhřevnost při konstantním objemu s obsahem vody 

qV,net,m = 14,1 [ MJ/kg ]. 

Mad   = 15,4  [%]    w(H)d  =  6,3  [%] 
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Tabulka 39: Naměřené a vypočítané hodnoty - spalné teplo - výhřevnost - Ekover F 

Ekover F vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 

m1 [ g ] 1,1336 1,4724 1,4196 1,3593 

qV,gr,m [ MJ/kg ] 14,961 14,957 15,045 14,881 

qV,gr,d [ MJ/kg ] 16,710 16,705 16,804 16,621 

qV,net,m [ MJ/kg ] 12,68 12,68 12,76 12,60 

Pro vzorek pelet Ekover F je průměrná výhřevnost při konstantním objemu s obsahem vody 

qV,net,m = 12,7 [ MJ/kg ]. 

Mad   = 6,8  [%]    w(H)d  =  6,3  [%] 

Tabulka 40: Naměřené a vypočítané hodnoty – spalné teplo - výhřevnost - Papír + Bylinný prach 

Papír + Bylinný prach vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 

m1 [ g ] 1,3614 1,4724 1,4196 1,3593 

qV,gr,m [ MJ/kg ] 17,020 16,615 15,752 14,014 

qV,gr,d [ MJ/kg ] 19,010 18,557 17,593 15,652 

qV,net,m [ MJ/kg ] 16,34 15,92 15,02 13,21 

Pro vzorek pelet Papír + Bylinný prach je průměrná výhřevnost při konstantním objemu 

s obsahem vody qV,net,m = 15,1 [ MJ/kg ]. 

 

Mad   =  8,6  [%]    w(H)d  =  6,3  [%] 

Tabulka 41: Naměřené a vypočítané hodnoty – spalné teplo - výhřevnost - Dřevo + Bylinný prach 

Dřevo + Bylinný prach vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 

m1 [ g ] 1,3216 1,1135 1,0902 0,9605 

qV,gr,m [ MJ/kg ] 15,253 15,714 14,672 15,135 

qV,gr,d [ MJ/kg ] 17,036 17,551 16,387 16,904 

qV,net,m [ MJ/kg ] 14,18 14,65 13,59 14,06 

Pro vzorek pelet Dřevo + Bylinný prach je průměrná výhřevnost při konstantním objemu 

s obsahem vody qV,net,m = 14,1 [ MJ/kg ]. 
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Mad   =  6,3  [%]    w(H)d  =  6,2  [%] 

Tabulka 42: Naměřené a vypočítané hodnoty – spalné teplo - výhřevnost - Dřevo 

Dřevo vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 

m1 [ g ] 1,2566 0,9069 0,8859 1,0529 

qV,gr,m [ MJ/kg ] 16,135 17,447 17,311 17,012 

qV,gr,d [ MJ/kg ] 18,021 19,487 19,335 19,001 

qV,net,m [ MJ/kg ] 15,55 16,93 16,79 16,47 

Pro vzorek pelet Dřevo je průměrná výhřevnost při konstantním objemu s obsahem vody 

qV,net,m = 16,4 [ MJ/kg ]. 
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E. STANOVENÍ SYPNÉ HMOTNOSTI 

Hmotnost prázdného nádoby m1 0,7123 [kg] je pro všechna provedená měření konstantní.  

Tabulka 43: Naměřené a vypočítané hodnoty – sypná hmotnost – Ekover 

Ekover vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 vzorek 5 vzorek 6 

m2 [ kg ] 3,8285 3,8745 3,8366 3,8963 3,9510 3,9246 

BDar [ kg / m
3
 ] 623,2 632,4 624,9 636,8 647,7 642,5 

Pro vzorek pelety Ekover je průměrná sypná hmotnost v původním stavu BDar = 635 [kg/m
3
]. 

Tabulka 44: Naměřené a vypočítané hodnoty – sypná hmotnost - Ekover S 

Ekover S vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 vzorek 5 vzorek 6 

m2 [ kg ] 3,1839 3,2216 3,2836 3,2992 3,2746 3,2857 

BDar [ kg / m
3
 ] 494,3 501,9 514,3 517,4 512,5 514,7 

Pro pelety Ekover S je průměrná sypná hmotnost v původním stavu BDar = 509 [kg/m
3
]. 

Tabulka 45: Naměřené a vypočítané hodnoty – sypná hmotnost – Ekover O 

Ekover O vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 vzorek 5 vzorek 6 

m2 [ kg ] 3,3384 3,4331 3,4030 3,3920 3,4436 3,4133 

BDar [ kg / m
3
 ] 525,2 544,2 538,1 535,9 546,3 540,2 

Pro pelety Ekover O je průměrná sypná hmotnost v původním stavu BDar = 538 [kg/m
3
]. 

Tabulka 46: Naměřené a vypočítané hodnoty – sypná hmotnost – Ekover F 

Ekover F vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 vzorek 5 vzorek 6 

m2 [ kg ] 3,1404 3,0924 3,0829 3,0862 3,1414 3,1260 

BDar [ kg / m
3
 ] 485,6 476,0 474,1 474,8 485,8 482,7 

Pro pelety Ekover F je průměrná sypná hmotnost v původním stavu BDar = 480 [kg/m
3
]. 

Tabulka 47: Naměřené a vypočítané hodnoty – sypná hmotnost – Papír + Bylinný prach 

Papír + Bylinný prach vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 vzorek 5 vzorek 6 

m2 [ kg ] 4,0198 4,0691 4,1282 4,0783 4,0363 4,0528 

BDar [ kg / m
3
 ] 661,5 671,4 683,2 673,2 664,8 668,1 

Pro pelety Papír + Bylinný prach je průměrná sypná hmotnost v původním stavu BDar = 670 

[kg/m
3
]. 
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Tabulka 48: Naměřené a vypočítané hodnoty – sypná hmotnost – Dřevo + Bylinný prach 

Dřevo + Bylinný prach vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 vzorek 5 vzorek 6 

m2 [ kg ] 3,9332 3,8850 3,9211 3,8969 3,9157 3,9062 

BDar [ kg / m
3
 ] 644,2 634,5 641,8 636,9 640,7 638,8 

Pro pelety Dřevo + Bylinný prach je průměrná sypná hmotnost v původním stavu BDar = 

639 [kg/m
3
]. 

Tabulka 49: Naměřené a vypočítané hodnoty – sypná hmotnost – Dřevo 

Dřevo vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 vzorek 5 vzorek 6 

m2 [ kg ] 4,2047 4,2156 4,2190 4,2280 4,2198 4,2109 

BDar [ kg / m
3
 ] 698,48 700,66 701,34 703,14 701,50 699,72 

Pro pelety Dřevo je průměrná sypná hmotnost v původním stavu BDar = 701 [kg/m
3
]. 
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E. CERTIFIKÁT KVALITY DŘEVĚNÝCH EKOPELET BIOMAC 

 


