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ABSTRAKT 
 

Se vzrůstajícím zájmem o energetické využití biomasy v podobě tuhých biopaliv rostou také 

požadavky na stanovení vlhkosti těchto paliv. Vlhkost je významný činitel nejen při výrobě 

biopaliv, kde musí být ideální hodnoty vlhkosti, např. při výrobě pelet, ale také při skladování 

a dalších procesech. Cílem práce bylo zjistit vhodnost metod stanovení vlhkosti pro různé druhy 

tuhých biopaliv. Hlavním předmětem zájmu byla paliva se strukturou zrna. Byla provedena 

rešerše základního rozdělení paliv a zavedených i nových metod stanovení vlhkosti. Výzkum 

byl zaměřen na metody gravimetrické. Výsledkem je zjištění nevhodnosti metody sušících vah 

pro paliva se strukturou zrna, vhodnost všech zkoumaných metod pro dřevní paliva, přesnost 

referenční metody u většiny paliv a náchylnost analytické metody na homogenitu zkušebního 

podílu. 

Klíčová slova 

 

Metody stanovení vlhkosti, tuhá biopaliva, struktura zrna, metoda sušení v sušárně 

 

ABSTRACT 
 

With the growing interest in the energy use of biomass in the form of solid biofuels, the 

requirements for determining the moisture content of these fuels are also growing. Moisture is 

an important factor not only in the production of biofuels, where the moisture values must be 

ideal, eg in the production of pellets, but also in storage and other processes. The aim of the 

work was to determine the suitability of methods for determining moisture for various types of 

solid biofuels. The main subject of interest was fuels with grain structure. A search of the basic 

distribution of fuels and introduced and new methods for determining moisture was performed. 

The research was focused on oven drying methods. The result is the determination of the 

unsuitability of the method of drying scales for fuels with grain structure, the suitability of all 

investigated methods for wood fuels, the accuracy of the reference method for most fuels and 

the susceptibility of the analytical method to the homogeneity of the test portion. 

Key words 

 

Moisture determination methods, solid biofuels, structure of grain, oven drying method 
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ÚVOD 
 

Se snižujícím se množstvím fosilních paliv a jejich nepříznivých účincích na životní prostředí 

vzniká snaha o jejich částečné či úplné nahrazení jinými druhy paliv. V případě tuhých fosilních 

paliv, zejména uhlí, může být řešením částečné nahrazení tuhými biopalivy, tedy zpracovanou 

biomasou. Vyjma dřeva lze tuhá biopaliva vyrobit i z agrárních produktů. Ty však mají jiné 

vlastnosti a charakter chování především při spalování, ale i u stanovení vlhkosti.  

 

Vlhkost má zásadní vliv na proces spalování biopaliv, jejich zpracování z biomasy, ale 

i na skladování či na korozi kotlů a dalších spalovacích zařízení. Z důvodu vyšší vlhkosti se 

může spalovací zařízení i více znečišťovat, a to kvůli vlivu vlhkosti na uvolnění dalších látek 

při procesu spalování. Vzniká tak velký nárok na správnou vlhkost paliva. Je proto důležité 

i její správné stanovení. 

 

Stanovení správné a přesné hodnoty vlhkosti lze docílit laboratorními metodami ale i metodami, 

které jsou použitelné přímo při různých procesech, takové měření se nazývá měření vlhkosti 

online, např. měření při skladování nebo zpracování. 

 

Online měřící metody nemusí být vždy přesné a jsou vhodné především pro stanovení přibližné 

vlhkosti v různých procesech. Standardní gravimetrické laboratorní metody tak představují 

lepší variantu pro měření vlhkosti nových, dosud svým chováním neznámých typů paliv. 

Nicméně i tyto laboratorní metody mohou být z důvodu některých vlastností paliv, jako např. 

vnitřní struktury, chemického složení, tvaru, a dalších vlastností, pro některá paliva nevhodné. 

Bakalářská práce se proto zabývá vhodností gravimetrických metod vzhledem k vlastnostem 

paliv. Předmětem zájmu byly metody: referenční, zjednodušená a analytická, které využívají 

sušárnu a váhy. Výzkum byl proveden také na metodě automatických sušících vah, která je 

využitelná i mimo laboratoř. 
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1 Teoretická část 
 

V teoretické části jsou shrnuty druhy paliv a jejich základní vlastnosti. Rešerše paliv je 

zaměřena především na tuhá biopaliva, která jsou předmětem následného experimentu. 

V kapitole metod stanovení vlhkosti jsou obecně rozebrány jednotlivé metody z hlediska 

obecného popisu, principu fungování a výhod, případně nevýhod jejich využití. 

1.1 Rozdělení paliv 

 

Základní rozdělení paliv je podle jejich skupenství, dělí se tedy na paliva tuhá, kapalná a plynná. 

Dále je možné paliva dělit na fosilní, obnovitelné a odpadní. [1] 

 

Kapalná paliva jsou především ropa a ropné produkty. Obecně obsahují méně vody než tuhá 

paliva. Pro stanovení vlhkosti kapalných paliv jsou vhodné destilační metody, např. destilace 

xylenem, toluenem nebo Karl Fischerova titrace (viz destruktivní metody). [2] 

 

Do plynných paliv patří zemní plyn, bioplyn a další. [2] V současné době jsou také zkoumány 

a již i využívány technologie zplyňování a pyrolýzy biomasy, což je výhodné, protože biomasa 

je oproti fosilním palivům obnovitelná a méně znečišťuje životní prostředí. [3] 

 

Tuhá paliva lze rozdělit na tuhá fosilní paliva (uhlí), tuhá biopaliva a tuhá alternativní paliva. 

1.1.1 Tuhá fosilní paliva 

 

Mezi tuhá fosilní paliva patří především uhlí. Uhlí není chemicky definovaná látka vzhledem 

k jeho výrazným odlišnostem ve složení a struktuře mezi jednotlivými druhy. Hlavními 

látkami, ze kterých se uhlí skládá, jsou uhlík a vodík. Čím více má palivo uhlíku, tím se zvyšuje 

jeho výhřevnost. [2] Uhlík se zvyšuje v průběhu přeměny dřeva až teoreticky na 100% uhlík, 

tedy na grafit. [4] 

Tabulka 1.1 Rozdělení uhlí dle společnosti OKD [4] 

Druh uhlí Procento uhlíku Výhřevnost 

Lignit 30 – 50 % 13 MJ/kg 

Hnědé uhlí 50 – 80 % 15 – 20 MJ/kg 

Černé uhlí 80 – 90% 18 – 30 MJ/kg 

Antracit nad 90% 26 – 30 MJ/kg 

 

Výhřevnost uhlí je závislá na procentu uhlíku, tedy i na stáří. [4]  

V uhlí dochází k usazování vlhkosti v pórech, protože uhlí je mikroporézní materiál. [2] 

Od používání uhlí je v současné době snaha odstupovat. [5] Jedním z hlavních důvodů je, že 

dochází k úbytku uhlí s nižším obsahem síry. To vede k použití uhlí s vyšším obsahem síry. 

Vysoký obsah síry má však řadu nevýhod jako korozi kotlů nebo vypouštění emisí oxidu síry a 

sirovodíku při spalování, což má nepříznivé následky na životní prostředí. Odstranění síry je i 

přes výzkum nadějných technologií jako chlorace za sucha při nižších teplotách (přibližně 350 

⁰C) stále nedořešený problém. [6] Řešením by tak mohlo být energetické využití biomasy, která 

je ekologicky neutrální. 
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1.1.2 Tuhá biopaliva 

 

Tuhá biopaliva jsou paliva, která jsou vyrobena z biomasy. [7] Cílem přeměny biomasy 

na biopalivo je získat vlastnosti vhodné pro spalování ale i skladování z ekonomického 

hlediska. Biomasa může být přeměněna jak na pevnou, tak i na kapalnou a plynnou strukturu. 

Mezi nejvýznamnější technologie z hlediska na pevnou strukturu, tedy tuhá biopaliva patří 

destruktivní karbonizace na dřevěné uhlí a zahušťování biomasy na pelety či brikety vysokým 

tlakem za pomoci lisu. [8] Při peletizaci hraje vlhkost biomasy významnou roli, musí být 

optimální, protože při vysoké nebo naopak příliš nízké vlhkosti nelze vyrobit kvalitní pelety. 

Mimo výroby pelet vlhkost razantně ovlivňuje i výhřevnost. [9] 

 

Mezi zdroje biomasy patří jak plodiny pěstované přímo pro energetické účely, tak zbytková 

zemědělská fytomasa. Jedná se především o obilnou slámu, řepkovou slámu, travní porosty 

a obiloviny. Dalším zdrojem pro tuhá biopaliva mohou být suroviny vzniklé zpracováním 

a pěstováním plodin, např. Slunečnice. [10] 

 

Biomasa má výhody v podobě těkavosti a vysoké reaktivity, má ale nižší výhřevnost než uhlí, 

obsahuje méně uhlíku a více kyslíku. Některá biopaliva jako je sláma obsahuje chlór, u kterého 

vzniká podezření na jeho nepříznivý efekt na korozi kotlů, mimo chlór mohou být potenciálně 

nevhodné i další alkálie. [8] 

 

Pro ještě větší zhodnocení biopaliv je lze spolu-spalovat s uhlím, a to jak v elektrárnách, tak 

v lokálních topeništích, Tím se sníží problémy se stabilitou plamenu způsobené nižší teplotou 

zahřívání biomasy. Další výhodou je snížení korozních účinků kotle. Biomasa se od uhlí 

v mnoha parametrech liší, především ve vyšší vlhkosti, menší hustotě a drobivosti. Další rozdíl 

je teplota hoření, kterou má biomasa značně vyšší. Spolu-spalování je výhodné ekonomicky, 

celková cena paliva je nižší, i ekologicky z hlediska snížení emisí, odpadu a znečištění půdy 

a vody. [8] 

 

 

[11] 

 

 

Obrázek 1.1 Směs tuhých biopaliv a uhlí [11] 
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1.1.3 Tuhá alternativní paliva 

 

Tuhá alternativní paliva (dále TAP) jsou vyrobeny z odpadů, podmínkou je, že odpady nesmí 

být nebezpečné. Značný potenciál má především příprava TAP z komunálních odpadů. [12] 

Použity mohou být také odpady průmyslové a stavební. Zpracování probíhá pomocí třídění, 

které spočívá v oddělení materiálu s vysokým energetickým potenciálem od méně výhodných 

složek odpadu. Samotné třídění probíhá za materiálového toku. [13] Tok je pohyb hmoty 

(odpadu) dopravním systémem. [14] 

 

Mimo spalování ve fluidním kotli nebo na roštu lze TAP spolu-spalovat s uhlím. [12] V případě 

využití této technologie přímo v uhelné elektrárně nastává problém stopových prvků a jejich 

nepříznivý vliv na prašnost a toxicitu uhelné elektrárny. [15] 

 

Elektrárny pro spalování výhradně TAP mají obecně nižší emisní potenciál globálního 

oteplování. Nejvíce emisí se tvoří ve spalovacím procesu. Ten může být nahrazen pyrolýzou 

nebo zplyňováním pro odstranění těchto nežádoucích emisí. [16] 

1.2 Vlhkost v palivu 

 

Vlhkostí paliva se rozumí obsah vody v palivu obsažený. Stanovení vlhkosti (W) je součástí 

hrubého rozboru. Do hrubého rozboru dále patří stanovení hořlaviny (h) a popeloviny (A). 

Hrubý rozbor vyjadřuje poměr mezi těmito vlastnostmi paliva dle rovnice (1.1) [1] 

 

 

 
ℎ + 𝐴 + 𝑊 = 100% (1.1) 

 

 

Vlhkost v palivu má negativní vliv na výhřevnost, která je hlavním parametrem určujícím 

energetickou hodnotu paliva. Způsobuje také korozi kotle a problémy se skladováním. [17] 

 

Z hlediska rozložení vody v palivech se voda dělí do následujících kategorií:  

Tabulka 1.2 Druhy vody z hlediska uložení v palivu [1] 

Typ vody Charakteristika typu vody 

Hrubá voda Je voda, která se z paliva sama odstraní při laboratorních podmínkách. 

Volná voda Je voda hrubá, voda povrchová, která se nachází na povrchu zrn a voda 

přimíšená, která do paliva vnikne při těžbě. 

Veškerá voda Tvoří ji voda povrchová, voda hrubá a zbytková voda, která se nachází 

v kapilárách paliva (zbytková voda nelze odstranit při laboratorních 

podmínkách, je třeba ji vysušit při 105 ⁰C v teplotně řízené sušárně). 

 

Mimo uvedené rozdělení existuje také voda chemicky vázaná, která je vázána na hořlavinu 

a popelovinu. Odstraní se až při spalování. Při stanovení vlhkosti paliv se s ní nepracuje. [1] 
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1.3 Metody stanovení vlhkosti 

 

Metody stanovení vlhkosti lze dělit dle následujících kategorií: 

- Z hlediska vlivu metody na vzorek 

1. Destruktivní 

2. Nedestruktivní 

 

- Z hlediska nutnosti porovnání s jinou (referenční, tj. primární) metodou 

1. Primární 

2. Sekundární 

 

- Z hlediska fyzikálního principu 

1. Oddělením vody od pevné fáze (gravimetrická, destilační) 

2. Stanovení na základě specifických vlastností vody [18] 

 

- Z hlediska možnosti měření online (tj. v probíhajícím procesu) 

 

- Z hlediska možnosti měření za toku materiálu (NIR, NMR, mikrovlnná metoda, 

kapacitní měření) 

 

Některé metody mohou také mimo hodnoty vlhkosti určit její distribuci v materiálu. Mezi tyto 

metody patří měření na základě kapacity (viz metody nedestruktivní). 

1.3.1 Metody destruktivní 

 

Gravimetrická metoda  

 

Gravimetrická metoda je nejpřesnější metoda pro stanovení vlhkosti paliv. Je také metodou 

referenční vzhledem k ostatním metodám stanovení vlhkosti. Principem je zjištění hmotnosti 

vlhkého vzorku a porovnání s hmotností vzorku vysušeného. Mezi hlavní nevýhody patří 

dlouhá doba měření, náročnost přípravy vzorku a destruktivní povaha metody. [18] 

 

Gravimetrická metoda je použitelná pro většinu materiálů s výjimkou teplotně labilních 

materiálů a materiálů, které obsahují značně více těkavých složek, než je voda. [19] 

 

Z definice vlhkosti vychází obecný vzorec: 

 

 𝑊𝐷𝐵 =
𝑚𝑤 − 𝑚𝑜

𝑚𝑜
∙ 100 [%] (1.2) 

 

 

Kde 𝑚𝑤 je hmotnost vlhkého vzorku a 𝑚𝑜 je vlhkost absolutně vysušeného vzorku. [18] Vzorec 

vyjadřuje množství vody na jednotku hmotnosti absolutně vysušeného vzorku. 
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Existuje také druhá varianta výpočtu vlhkosti, a to množství vody vztažené k jednotce 

hmotnosti vlhkého vzorku. [20] 

 𝑊𝑊𝐵 =
𝑚𝑤 − 𝑚𝑜

𝑚𝑤
∙ 100 [%] (1.3) 

 

Pro přepočet mezi těmito dvěma přístupy lze odvodit vzorec přepočtu. [20] 

 𝑊𝑊𝐵 =
𝑊𝐷𝐵

1 + 𝑊𝐷𝐵
 

(1.4) 

 

 

Pro jednotlivé druhy paliv se gravimetrická metoda ve své metodice liší: 

 

Gravimetrická metoda pro tuhá fosilní paliva:  

 

Dělí se na jednostupňovou a dvojstupňovou. Dále také na obecnou a zrychlenou. Zrychlená 

metoda využívá halogenových sušících vah. Obecná sušárnu, váhy, exsikátor. [21], [22] 

 

Pro výpočet veškeré vody je potřeba stanovit obsah vody hrubé a zbylé. 

- Vody hrubé (𝑊𝑒𝑥) – voda která opustí vzorek při přibližné rovnováze s atmosférou. 

Stanovuje se sušením při teplotě laboratoře, nebo v sušárně při maximální teplotě  

40 ⁰C ± 5 ⁰C. 

 

- Vody zbylé (𝑊ℎ) – voda která ve vzorku zůstane po rovnováze s atmosférou. 

Stanovuje se po stanovení vody hrubé na upraveném vzorku s obsahem zrna menším 

než 3,15 mm ale o stejné hmotnosti. Sušení probíhá při teplotách 105 ⁰C až 110 ⁰C, 

celková hmotnost před sušením nesmí být menší než 500 g. 

 

- Vody v analytickém vzorku (𝑊𝑎) – voda v analytickém vzorku po dosažení 

rovnováhy s atmosférou. Její odstranění a následné měření musí probíhat za přesně 

stanovených podmínek. [21], [22] 

Pro výpočet veškeré vody, tj. hrubé vody, vody zbylé a vody v analytickém vzorku 

jednostupňovou metodou platí vzorec (1.5). [21], [22] 

 𝑊1 =
𝑚1𝑗

𝑚𝑗
∙ 100 [%] (1.5) 

 

Kde W1 je obsah veškeré vody, 𝑚1𝑗 je úbytek hmotnosti navážky, 𝑚𝑗 je hmotnost navážky. 

 

Pro výpočet veškeré vody v původním stavu dvoustupňovou metodou platí vzorec (1.6). [21], 

[22] 

 𝑊𝑡
𝑟 = 𝑊𝑒𝑥

𝑟 + 𝑊ℎ ∙
100 − 𝑊𝑒𝑥

𝑟

100
 [%] 

(1.6) 

 

Kde 𝑊𝑡
𝑟 je obsah veškeré vody v původním stavu, 𝑊𝑒𝑥

𝑟  je obsah hrubé vody v původním stavu 

a 𝑊ℎ je obsah zbylé vody v původním stavu. Vše ve [hm. %]. [21], [22] 

 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Jiří Bezdíček 

Metody stanovení vlhkosti biopaliv 

 

17 

 

Gravimetrická metoda pro tuhá biopaliva 

 

Podstatou metody je sušení v sušárně s vzduchovou atmosférou pří teplotě 105℃ do stavu, kdy 

zkoušená část paliva, tj. zkušební podíl dosáhne konstantní hmotnosti. Podle upraveného 

definičního vzorce vlhkosti pro specifický případ se vypočítá obsah vody. [23] 

 

Gravimetrická metoda pro tuhá biopaliva se podle norem ČSN EN ISO 18134 dělí na 3 části: 

• Celková voda – Referenční metoda 

 

Mezi potřebné vybavení této metody patří sušárna, plechy a váhy. Dle normy 

ISO14780 se ze zkušebního vzorku připraví zkušební podíl s určenou minimální 

hmotností. Minimální hmotnost je určena z důvodu omezené přesnosti vah. 

Zkušební podíl se rovnoměrně rozprostře na měrný plech. Plech se zkušebním 

podílem se zváží, váží se také prázdný referenční plech. Oba plechy se suší 

při teplotě (105 ± 2) ⁰C do konstantní hmotnosti. Prázdný referenční plech se suší 

kvůli korekci vztlaku. Vztlak způsobuje nižší hodnotu hmotnosti horkého plechu 

oproti studenému plechu, je také závislý na rozměrech plechu. Doba sušení je 

ovlivněna faktory, jako je charakter vzorku a rychlost výměny vzduchu v sušárně. 

Oba plechy se opět zváží za tepla ihned po vyjmutí ze sušárny. Celé stanovení je 

nutné vykonat alespoň dvakrát. [23] 

 

Výpočet celkové vody je dán vzorcem (1.7) [23] 

 𝑀𝑎𝑟1 =
(𝑚2 − 𝑚3) − (𝑚4 − 𝑚5)

(𝑚2 − 𝑚1)
∙ 100 [%] 

(1.7) 

 

Kde m1 je hmotnost prázdného plechu pro zkušební podíl, m2 je hmotnost plechu se zkušebním 

podílem před sušením, m3 je hmotnost plechu se zkušebním podílem po sušení, m4 je hmotnost 

referenčního plechu před sušením a m5 je hmotnost referenčního plechu po sušení. [23] 

 

Při přípravě vzorku je možné provést jeho předsušení, obsah vody předsušeného materiálu se 

stanoví podle vzorce (1.8) [23] 

 𝑀𝑇 = 𝑀𝑝 + 𝑀𝑟 ∙ (
1 − 𝑀𝑝

100
) [%] 

(1.8) 

 

Kde MT je celková voda, Mp je úbytek vody předsušením a Mr je zbylá voda stanovená 

v předsušeném vzorku. [23] 

• Celková voda – Zjednodušená metoda 

 

Zjednodušená metoda se od referenční liší v zanedbání účinku vztlaku plechu 

a v počtu samotných stanovení. Stanovuje se pouze jednou [24]. 

Výpočet celkové vody je dán vzorcem (1.9) [24] 

 𝑀𝑎𝑟2 =
(𝑚2 − 𝑚3)

(𝑚2 − 𝑚1)
∙ 100 [%] 

(1.9) 
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• Celková voda – Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor 

 

Mezi potřebné vybavení této metody patří sušárna, váženky a plechy, váhy, 

exsikátor s vysoušedlem. Mimo tuto základní sadu vybavení lze používat také 

automatické zařízení, které je ale citlivé na přesnost měření, typ vzorku, teplotu 

a další faktory. Postup se standardní sadou vybavení je obdobný jako u určování 

celkové vody. Dle normy EN 147 80 se připraví zkušební podíl. Zkušební podíl 

musí mít dostatečnou hmotnost z důvodu přesnosti vah. Toto množství 

zkušebního podílu je rozprostřeno ve vážence s víčkem, která se před vysušením 

váží jak se zkušebním podílem, tak bez něj. Následně se nepřikrytá váženka 

se zkušebním podílem a víčkem suší při teplotě (105 ± 2) ⁰C. Pro zabránění 

oxidace může sušení probíhat v dusíkové atmosféře, místo standardní vzduchové. 

Víčko se nasadí až při vyndání ze sušárny. Horká váženka musí být co nejrychleji 

vložena do exsikátoru z důvodu ochrany před vlhkostí, v něm pak vychladne 

na laboratorní teplotu, při které se provede výsledné vážení. [25] 

 

Výpočet vody analytického vzorku je dán vzorcem (1.10) [25] 

 𝑀𝑎𝑑 =
(𝑚2 − 𝑚3)

(𝑚2 − 𝑚1)
∙ 100 [%] 

(1.10) 

 

 

Gravimetrická metoda pro tuhá alternativní paliva 

 

Gravimetrická metoda pro tuhá alternativní paliva se stejně jako gravimetrická metoda pro tuhá 

biopaliva dělí na 3 části (referenční, zjednodušená, voda v analytickém vzorku). Rozdílem je 

způsob zahrnutí hmotnosti vody, která zůstává na okrajích balení vzorků. Norma tuhých 

biopaliv ČSN EN ISO 181 34-1 udává zahrnutí této vlhkosti pomocí třesení obalem tak, aby 

vzorek tuto vlhkost absorboval, zatímco norma tuhých alternativních paliv ČSN P CEN/TS 

15414-1 udává vysušení sáčku se zbylou vlhkostí v sušárně nebo atmosféře laboratoře 

s měřením hmotnosti před a po vysušení sáčku. V alternativních palivech mohou být také 

obsažené rizikové složky, které se mohou při vysoké teplotě v sušárně vznítit. [26], [20], [27], 

[23] 

 

Gravimetrická metoda s využitím halogenových vah 

Slouží pro automatické rychlé stanovení vlhkosti, halogenový zářič zaručuje rovnoměrné ohřátí 

vzorku paliva při prostupu záření do vzorku a jeho přeměně na teplo. [28] [29] [30] [31] 

   

Obrázek 1.2 Analyzátor 

vlhkosti AND MF-50 [29] 
Obrázek 1.3 Analyzátor vlhkosti 

KERN DBS 620-3 [30] 

Obrázek 1.4 Halogenová 

váha Kern MLS [31] 
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Destilační metoda 

 

Základním principem metody je destilace vzorku společně s rozpouštědlem. Samotná destilace 

probíhá po přívodu tepla ve varné baňce, kde je rozpouštědlo v přebytku. Páry vody 

i rozpouštědla se zkombinují a vystoupají do chladiče kde zkondenzují a stečou do měrné pasti1, 

ve které je voda vyseparována od rozpouštědla z důvodu přetečení rozpouštědla zpět do varné 

baňky. [19], [32] Rozpouštědlo má zpravidla teplotu varu vyšší než voda. Je nutné, aby 

rozpouštědlo bylo s vodou nesmísitelné. [19] U skleněné aparatury může být přívod tepla 

zajištěn jak plynovým hořákem, tak elektrickým ohřívačem. [18] 

 

Jedná se o velmi přesnou primární metodu, lze s ní kalibrovat, případně vyloučit použití 

ostatních metod pro stanovení vlhkosti včetně jiných primárních metod jako je gravimetrická 

metoda za pomoci sušárny, která se u teplotně labilních materiálů kalibruje změnou sušící doby 

a použitých teplot na základě výsledků destilační metody. Její nevýhodou je vysoká náročnost 

na aparaturu z hlediska výběru správného zařízení a jeho ceny. [19] 

 

Důležitou součástí aparatury je měrná past, její konstrukce musí dovolovat navrácení destilační 

kapaliny zpět do varné baňky, čímž vzniká separace vody. Konstrukci měrných pastí ovlivňuje 

především volba destilační kapaliny z hlediska její hmotnosti. Na základě tohoto parametru se 

pasti dělí na pasti pro kapalinu lehčí, než je voda a pasti pro kapalinu těžší než voda. [19] Toluen 

a xylen fungují v aparaturách typu Dean – Stark, tzn., že mají vlastnosti lehkého rozpouštědla. 

[32] Naopak např. tetrachlorethylen se chová jako těžké rozpouštědlo a vyžaduje tak speciální 

konstrukci měrné pasti. Výhodou rozpouštědel těžších, než voda je, že měřený vzorek se 

nachází v horní části rozpouštědla a nemůže tak dojít k lokálnímu přehřátí a zuhelnatění. 

Snižuje se riziko požáru. Nevýhodou je použití složitější aparatury. [33] 

 

U kapalin lehčích, než je voda, destilační kapalina sama přeteče zpět do varné baňky. Jelikož 

již zkondenzované kapaliny se nepromíchají a voda díky její vyšší hustotě bude tou kapalinou, 

která spočine ve spodní části jímadla. U kapalin těžších se tento jev nevyskytuje, protože voda 

pluje na destilační kapalině z důvodu její menší hmotnosti (hustotě). Z toho důvodu je 

u rozpouštědel těžších nutné použít takovou konstrukci pasti, která umožňuje vyloučení 

rozpouštědla z pasti jinou cestou. [33] Mezi dvě základní pasti pro kapaliny těžší, než voda patří 

Baileyho past a Langeland-Prattova úprava měrné pasti. U Baileyho pasti probíhá přepuštění 

kapaliny manuálně za pomoci kohoutku pod kalibrační trubkou v momentě, kdy hladina vody 

dosáhne nulté hladiny, čímž vznikají vysoké nároky na regulaci průtoku z důvodu 

proměnlivého vnějšího prostředí, především teplotního charakteru. Zatímco u druhé jmenované 

pasti Lageland-Prattovi probíhá návrat kapaliny nepřerušovaně a automaticky při úplném 

odstranění kohoutku díky zavedení refluxní trubky, viz obr (1.6). Spojnice trubek A a B však 

musí být v určité poloze vzhledem ke stupnici jímadla, aby měření bylo správné. Poloha se 

počítá z podílu hustoty vody a použitého rozpouštědla. Tento podíl se pak vynásobí 

milimetrovou stupnicí jímadla a získá se hodnota na stupnici jímadla, ve které musí být spoj 

umístěn. [19], [33] [34] 

 

 

1 Měrnou pastí se myslí nejen jímadlo, ale také nádrž s vyseparovanou vodou a konstrukční řešení odtoku 

rozpouštědla. 
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Sestavy aparatur a vybrané části měrných pastí: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.5 Baileyho řešení 

aparatury [34] 

Obrázek 1.6 Lageland – Prattova 

úprava měrné pasti [33] 

Obrázek 1.7 Dean – Starkova aparatura Obrázek 1.8 Provedení Šimek - 

Ludmila [19] 
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Měření vlhkosti metodou Karl Fischera 

 

Měření vlhkosti podle Karla Fischera je chemická metoda, která funguje na principu 

vyprchávání vody ze vzorku. Vlhkost je zachycována činidlem. Nelze použít u teplotně 

nestabilních materiálů. Metoda dle Karl Fischera má největší rozptyl hlediska použití na široké 

spektrum vzorků. [35] 

 

Fischerovo činidlo se skládá z jódu, oxidu siřičitého, pyridinu a metanolu; tyto složky chemicky 

interagují s vodou. Síla činidla je omezena množstvím jódu. Ostatní složky činidla mohou být 

měněny vzhledem k charakteristikám měřeného vzorku. [35] 

 

Metoda se dělí podle detekce konce titrace, která může být vizuální nebo elektrometrická. 

Elektrometrická se dále dělí na přímou a zpětnou. [36] Koncem titrace se rozumí stav, kdy 

veškerá voda ve vzorku byla převedena. [37] 

 

Vizuální detekce spočívá ve vizuálním stanovení zabarvení vzorku, který se zabarví 

s přebytkem jódu. Vzorek postupně mění svou barvu ze žluté až do hněda. Tento druh detekce 

má nevýhody v určení správného bodu zabarvení, kdy je již titrace dokončena, dále také 

nemožností větší automatizace a validace. [37], [36] 

 

Přímá elektrometrická detekce se vyznačuje vložením platinových elektrod do roztoku. Konec 

titrace se rozpozná pomocí velkého nárůstu proudu. Pokud je v roztoku stále voda průchod 

proudu je zamezen polarizací katody. Zpětná elektrometrická detekce se provádí zpětnou titrací 

přebytku činidla roztokem vody v metanolu, na rozdíl od detekce přímé se mezi elektrody 

vkládá velmi malý potenciálový rozdíl. Polarizace katody a z toho plynoucí přerušení proudu 

značí konec titrace. [36] 

 

Stanovení vody může být volumetrické, nebo coulometrické, které vychází z Faradayových 

zákonů, kde hmotnost stanovené látky je přímo úměrná elektrickému náboji. [38] Volumetrické 

stanovení vlhkosti je vhodné pro vzorky s vyšší vlhkostí, ale síla roztoku se musí častěji 

určovat. Coulometrické stanovení je pro menší vlhkosti, činidlo se uvolňuje elektrickým 

proudem. [37] Pro tuhá biopaliva je tak vhodnější volumetrická varianta. 
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Odporová Vodivostní metoda 

 

Odporová metoda spočívá v měření odporu elektrického proudu, který prochází vzorkem 

z jedné kovové tyče do druhé. Nárůst vlhkosti se projeví snížením hodnot elektrického odporu. 

Významnou roli na elektrický odpor má teplota měřeného vzorku; při nárůstu teploty odpor 

značně klesne. [39] 

 

Pro měření kusového dřeva se používají elektrické odporové vlhkoměry, které se při měření 

musí nastavit pro daný typ dřeva a teplotu měřeného vzorku. Při měření se vlhkoměr zarazí 

do dřeva do hloubky, 0.3násobku tloušťky vzorku co nejblíže ke středu, minimálně 300 mm 

od obou krajů. V měřeném místě nesmí být žádné vady jako suky a kůra. Metoda trvá řádově 

několik sekund. [40] [41] [42] 

 

Metoda není vhodná pro nehomogenní směsi z důvodu výskytu vzduchových mezer 

mezi jednotlivými kusy paliva. Pro větší kusy materiálu (použitelného, tzn. homogenního 

materiálu) je nutné měření opakovat. [18] Při měření obilnin se musí měřený vzorek rozmíchat 

tak aby teplota celku byla co nejvíce rovnoměrná. [40] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.9 Ruční odporový vlhkoměr 

Greisinger [41] 
Obrázek 1.10 Ruční odporový vlhkoměr firmy 

Voltcraft [42] 
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1.3.2 Metody nedestruktivní 

 

Nukleární magnetická rezonance 

 

NMR může být použita na jakékoli tuhé palivo, které je porézní a nemá detekovatelný 

protonový signál z pevné matrice. Dosahuje se podobné přesnosti jako u metody gravimetrické 

s eliminací nežádoucích faktorů, jako nepřesnosti plynoucí z vyhodnocení na větším vzorku 

a invazivnost sušárny. Při měření vlhkosti dřeva může dojít k detekci protonového signálu 

z celulózy. Tento signál je ale rozeznatelný od vody hygroskopické a vody kapilární. [43], [18] 

Metodou NMR lze sledovat vlhkost jak na makroskopické, tak i na mikroskopické úrovni. [43] 

 

Obdobou vzorce pro obsah vody gravimetrickou metodou můžeme získat vzorec (1.11) 

pro základní NMR. [43] 

 𝑀𝑐 =
𝑀𝑜(𝑊𝐴)

𝑀𝑜𝑇 − 𝑀𝑜(𝑊𝐴)
∙

𝜌𝑊𝑂

𝜌𝑊𝐴
 

(1.11) 

 

Kde 𝑀𝑜𝑇 je celková rovnovážná magnetizace, 𝑀𝑜(𝑊𝐴) je podíl vody ve vzorku, 𝜌𝑊𝐴 je hustota 

spinu vody a 𝜌𝑊𝑂 je hustota spinu dřeva. Hustota spinu musí být známa pro provedení výpočtu. 

S podílem hustot spinů je nutné počítat při závěrečném vyhodnocení NMR, protože hustota 

spinu není vlastnost, kterou je obvykle dřevo charakterizováno. [43] 

 

NIR Spektrometrie 

 

NIR spektrometrie neboli spektrometrie v blízké infračervené oblasti NIR, funguje na principu 

absorpce elektromagnetického záření molekulami vibrací atomů a celkovou rotací molekuly. 

Z důvodu těchto pohybů dochází k emisi nebo absorpci záření. Podmínkou pro využitelnost 

spektrometrie v blízké infračervené oblasti je výskyt vazeb C-H, N-H, O-H nebo S-H. Obsah 

měřené látky v materiálu musí být větší než 1 𝑔 ∙ 𝑘𝑔−1. [44] 

 

V oblasti spektra NIR (700 – 2500 nm), tj. přechod mezi viditelným světlem VIS a středním 

infračerveným světlem MIR, se nachází většina vibračních vazeb. Měření obvykle probíhá 

v oblasti (1200 – 2500nm), protože pod 1200 nm jsou absorpční pásy příliš slabé 

pro reflektanci. [44] 

 

Mezi absorpční pásma NIR obecně patří 700 – 1500 nm a kombinační pásy 1800 – 2700 nm. 

Vytvoření absorpčního pásu nastane při vibracích molekul materiálu na stejné frekvenci jako 

NIR záření. [44] 

 

Způsob měření se dělí podle chování záření po dopadu na měřený vzorek. První možností je 

měření absorpce části záření po odražení záření od vzorku. Druhou možností je měření absorpce 

po průchodu záření vzorkem. [45] Při vstupu části záření do vzorku, záření podstoupí 

několikanásobný rozptyl a potom opustí materiál zpravidla blízko vstupu; tento jev se nazývá 

difúzní reflektance. Menší část záření je mnohonásobně rozptýleno tak, že opustí vzorek na jeho 

druhé straně, takový se nazývá difúzní transmitance. [46] 
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Pomocí metody NIR lze provádět kvantitativní i kvalitativní analýzu. Pro určení obsahu vody 

je využívána kvantitativní analýza. [44]. Množství absorbovaného záření vypovídá o množství 

měřené látky ve vzorku. [46] Nejvíce využívané absorpční pásy pro určení vody v zrninách jsou 

1450 a 1940 nm vlnové délky. [44] 

 

Jde o metodu rychlou a relativně přesnou, nevýhodou je ekonomická náročnost. [18] Jedná se 

o metodu sekundární, jejíž přesnost je proto nutné porovnávat s referenční metodou. [44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.11 Druhy prostupu NIR [45] 
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Mikrovlnná metoda 

 

Měření útlumu mikrovln bylo vyvinuto pro případy, kde je požadováno měření velkého 

množství látky, např. v sile, sýpce atd. Výhodou metody je také kontinuální rychlé měření, které 

lze provádět online. [47] Metoda nahradila měření kapacitní a odporovou metodou, pro její 

větší přesnost měření. Její nevýhodou je měření látek s velkými změnami objemové hustoty, 

kde dochází k chybám měření. [48] 

 

Při působení mikrovlnného elektromagnetického pole na měřený materiál se elektricky nabité 

částice začnou přeorientovávat, tím vzniká tření a v důsledku tření teplo, které společně 

s disipací proudu ve volné vodě způsobuje útlum mikrovlnné energie. [49] 

 

Interakce mezi mikrovlnným zářením a měřenou látkou závisí na dielektrické komplexní 

konstantě 𝜖𝑟. [50] 

 

 
𝜀𝑟 = 𝜀𝑟

′ − 𝑗 ∙ 𝜀𝑟
′′ (1.12) 

 

 

Kde reálná část 𝜀𝑟
′ vyjadřuje schopnost materiálu skladovat mikrovlnnou energii a imaginární 

část 𝜀𝑟
′′ vyjadřuje ztrátu energie elektromagnetického pole v materiálu. [48] 

 

𝜀𝑟
′′ =

𝜎

𝜔
                                         𝜀𝑟

′′ =
𝑊𝑢∙𝜆0∙√𝜀𝑟

′

8.686∙𝜋∙𝑡
                   𝜀𝑟

′ = (1 +
∆Φ∙𝜆0

360∙𝑡
)

2

 

 

Kde 𝜎 je vodivost, 𝜔 je úhlová frekvence, Wu je útlum, 𝜆0 je počáteční vlnová délka, ∆Φ je 

fázová změna, t je tloušťka materiálu. [50] 

 

Z těchto rovnic lze vyjádřit útlum energie Wu: 

 

 𝑊𝑢 =
8.686𝜋

𝜆0
∙

𝜀′′

√𝜀′
∙ 𝑡 

(1.13) 

 

 

Z rovnic je patrné, že dielektrická komplexní konstanta 𝜀𝑟
′′ a tím i interakce mezi zářením 

a materiálem je přímo úměrně závislá na vodivosti, která zvyšuje absorpční kapacitu materiálu 

a nepřímo úměrně závislá na úhlové frekvenci. [50] 

 

Měřící aparaturu tvoří dvě antény, jedna vysílací, druhá přijímací, vysílač signálu, zásobník 

pro měřenou látku a PC pro vyhodnocení výsledků. [50] 

Obrázek 1.12 Zařízení pro měření obilnin 

útlumem mikrovln [48] 
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Dvojúrovňové rentgenové záření 

 

Používá se duální rentgenové záření. Vzorek umístěný v plastové krabičce nacházející se 

mezi zdrojem záření a dekodérem je měřen dvakrát, nejdříve nižší energií, tj. 40 kVp, 5 mA, 

podruhé vyšší energií, tj. 90kVp, 2 mA. [51] Pohyb krabičky je zajištěn dopravníkem. Energie 

po průchodu vzorkem mají v dekodéru menší energii, protože u obou energií dochází 

k exponenciálnímu útlumu. [51] Útlum energie závisí na efektivním atomovém čísle materiálu 

a energii radiace. Efektivní atomové číslo závisí na atomovém čísle a podílu obsahu elektronů 

vzhledem k určité složce směsi materiálu; chemické složení útlum nijak neovlivňuje. [52] 

Efektivní atomové číslo udává, jaké množství vody je v daném materiálu obsaženo. Obsah vody 

vzorku je dán rovnicí (1.14).  

 

 𝑘 =
𝜇1

𝜇2
=

ln (
𝑁0,1

𝑁1
)

ln (
𝑁0,2

𝑁2
)

    
(1.14) 

 

 

Hodnota k je funkcí vlhkosti hodnot změřených metodou referenční. Kalibrace se vyhodnocuje 

na základě regresní přímky. Je nutná validace použitím jiného vzorku. [52] 

 

 

Mezi hlavní výhody patří nezávislost na tloušťce vzorku a jeho hustotě. Dále prosvícení celého 

vzorku zářením a z toho plynoucí možnosti měřit i nehomogenní směsi. Z důvodu nutné 

kalibrace jde o metodu sekundární. [52] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.13 Schéma zařízení [51] 
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Měření na základě kapacity 

 

Základním principem metody je závislost dielektrické konstanty hygroskopického materiálu 

na obsahu vlhkosti. [53]  

 

Rozdíl dielektrických konstant materiálu je dán vztahem (1.15). [53] 

 𝜀𝑟1 − 𝜀𝑟2 =
(𝐶1 − 𝐶2) ∙ 𝑑

𝜀0 ∙ 𝑆
 

(1.15) 

 

Kde 𝜀𝑟𝑖 je dielektrická konstanta dielektrika, 𝐶𝑖 je kapacita, d je vzdálenost mezi deskami 

kondenzátoru, 𝑆 je plocha desky kondenzátoru a 𝜀0 je dielektrická konstanta vakua. 

 

Při měření materiálů o určitých a jednoduchých rozměrech je vyhovující vyhodnocení podle 

rozdílu kapacit při různých frekvencích. Problém nastává u zrnitých materiálů a obilnin 

z důvodu jejich tvaru a velikosti. Řešením je zahrnutí rozdílu fázového posunu, který vyjadřuje 

ztrátový faktor a disipačního faktoru, který vyjadřuje kvalitativní faktor zrnitého materiálu 

do rovnic. [53] 

 

Pro měření obsahu vlhkosti biomasy, především obilnin byl vyvinut kapacitní senzor 

s paralelními deskami v cylindrické tubě z nevodivého materiálu. Principem metody je střídavé 

přivedení signálů 1MHz, 5MHz, popř. 9MHz na elektrodové desky pomocí multiplexoru. 

Uvedené frekvence signálů jsou vhodné z důvodu jejich vlivu na dielektrickou konstantu 

obilnin. Pomocí přístroje jsou odečteny hodnoty impedance a fázového úhlu dvou frekvencí, 

ze kterých jsou vypočteny reálné a imaginární hodnoty impedance. Z těchto hodnot je výsledně 

vypočtena kapacita. Rozdíly kapacit, impedance a fázového úhlu jsou pak společně 

s hodnotami vlhkosti získanými referenční váhovou metodou použity pro vytvoření empirické 

rovnice pro výpočet vlhkosti za pomoci statistických metod (multi – lineární regrese). Měřič 

byl vyvinut z důvodu vysoké ekonomické náročnosti komerčních měřičů a možnosti měřit větší 

objemy obilnin. [53] Tento měřící systém není schopen měřit distribuci vlhkosti ve vzorku, 

což vedlo k vyvinutí kapacitního sensoru s více elektrodami, takzvané elektrické kapacitní 

tomografie (ECT). [54] 

 

Elektrická kapacitní tomografie je složena ze soustavy několika párů elektrod, zpravidla 6, 8 

nebo 12. Lze měřit ve dvou módech, ve statickém (SPP) a tomografickém. Měření ve statickém 

módu spočívá ve vložení vzorku o známé hmotnosti mezi elektrody a měření kapacity 

při použití vícero elektrod a jejich kombinacemi. Vlhkost je vypočítána z hmotnosti suchého 

vzorku, hmotnosti vody, kapacity a náhodné chyby dle normálního rozdělení. Tomografický 

mód umožňuje zobrazování různých variací obsahu vlhkosti v biomase, zobrazení permitivity 

je vypočteno algoritmem z měřených kapacit.  [54] 

 

V případě kusového dřeva se dělí na měření ručním kapacitním vlhkoměrem a měření 

kapacitním kontinuálním vlhkoměrem. Ruční kapacitní vlhkoměr s plochými 

kondenzátorovými deskami má dotykové plochy, jimiž jsou obvykle pružinové elektrody, které 

se dotékají materiálu. [55] 
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Kontinuální kapacitní vlhkoměr se sestává z nosné konstrukce, na které jsou umístěna čidla, 

po kterých se posouvá materiál. Tato soustava je napojena na vyhodnocovací jednotku. 

Nevýhodou kontinuálního vlhkoměru je nepřesný odhad vlhkosti při vzduchových mezerách 

mezi materiálem a čidlem, tento jev může být částečně eliminován zatížením materiálu 

přítlačnou silou. Je nutná vhodná volba měřícího programu a kalibrace podle výrobce. Přesnost 

měřícího systému musí být přezkoušena vzhledem k váhové referenční metodě. [55] 

 

Neutronová metoda 

 

Principem metody je stejně jako u dvojúrovňového rentgenového záření a mikrovlnné metody 

měření útlumu energie. 

 

Neutrony vyslané ze zdroje rychlých neutronů kolidují s jádry atomů měřeného materiálu, 

do kterého je tok neutronů vyslán. Při kolizi dojde k rozptylu neutronů a také jejich útlumu. 

K nejvýznamnějšímu rozptylu a útlumu dochází při kolizi neutronů s jádry vodíku. Neutrony 

rozptýlené srážkami s jinými prvky se při vyhodnocení většinou zanedbají. [56] Zpomalené 

neutrony putují do detektoru, kde se určí jejich množství. Mimo měření množství zpomalených 

neutronů lze také měřit přímo útlum toku neutronů způsobený jejich rozptylem po kolizi. [18] 

 

Výhodou metody je především nezávislost na skupenství vody a na vlastnosti, zda je chemicky 

vázaná. [N1] Vhodné je použití metody na sypké materiály, včetně zrnitého materiálu. [18] 
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2 Metody a materiály 
 

V této kapitole jsou popsány měřená paliva a postupy s použitou aparaturou pro jednotlivé 

metody. 

2.1.1 Měřená tuhá paliva 

 

1. Kukuřice 

 

- Krmná kukuřice 

- Dodavatel: ZD Dolní Újezd  

 

 

 

 

2. Proso žluté 

 

- Krmné proso  

- Dodavatel: KODRO CZ s.r.o.  

 

 

 

 

 

3. Slunečnice černá 

 

- Číslo partie: 9-0000-21300  

- Původ: Pardubický kraj  

 

 

 

 

 

4. Pšenice 

 

- Pardubický kraj, okres Chrudim 

- Sklizeň 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.1   

Zrno – Kukuřice 

Obrázek 2.2    

Zrno – Proso 

Obrázek 2.3   

Zrno – Slunečnice 

Obrázek 2.4   

Zrno – Pšenice 
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2.1.2 Metoda sušení v sušárně – celková voda – referenční metoda 

 

Referenční metoda byla provedena podle normy ČSN EN ISO 18134-1. Do referenční 

metody se započítává i efekt vztlaku plechu, metoda je tím nejpřesnější ze všech normou ČSN 

EN ISO 18134 daných metod. 

 

Aparatura a pomůcky 

1. Sušárna typu: Venticell 111 

komfort 

 

- Objem komory 111 litrů 

 

- Teplotní rozsah od 10 ⁰C 

nad laboratorní teplotou 

do teploty 250 ⁰C / 300 ⁰C 

 

- Systém nucené cirkulace 

vzduchu v komoře zaručující 

homogenní rozložení teploty 

 

- Digitální ochranný termostat 

v rámci vybavení komfortní linie 

[57] 

 

2. Váhy typu: Kern KB 10000-1 

 

- Přesná laboratorní váha 

 

- Maximální možná hmotnost 

10100 g 

 

- Rozměry vážící desky 150 x 170 

mm 

 

- Nejmenší přírůstek hmotnosti, 

který jde zobrazit d = 0,1 g [58] 

 

 

 

 

 

3. Hliníkové plechy DINE rozměru 323 ×  201 ×  33 𝑚𝑚 

 

Obrázek 2.5 Sušárna Venticell 111 komfort 

Obrázek 2.6 Váha Kern KB 10000-1 
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Postup měření 

1. Vážení prázdného plechu bez zkušebního podílu. 

2. Nanesení zkušebního podílu o rozsahu hmotnosti (299,1 – 392,3) g včetně plechu. 

3. Odečtení hodnoty hmotnosti zkušebního podílu a plechu z displeje váhy. 

4. Vložení 3 plechů se zkušebním podílem do sušárny předehřáté na (105,0 ± 2,0) ⁰C. 

5. Vložení 1 plechu bez zkušebního podílu do sušárny předehřáté na (105,0 ± 2,0) ⁰C. 

6. Sušení do konstantní hmotnosti po dobu (12,0 – 24,0) h při teplotě (105,0 ± 2,0) ⁰C. 

7. Zvážení plechů po vyjmutí ze sušárny do doby 15,0 s. 

8. Výpočet vlhkosti podle rovnice (2.1). 

Postup byl opakován 3 × 

 

Výpočet vlhkosti referenční metodou 

 

 
𝑀𝑟 =

(𝑚𝑟2 − 𝑚𝑟3) − (𝑚𝑟4 − 𝑚𝑟5)

(𝑚𝑟2 − 𝑚𝑟1)
∙ 100 [%] 

 

(2.1) 

 

 

Značka 

veličiny 

Název veličiny Jednotka 

Mr Obsah vody ve zkušebním podílu [%] 

mr1 Hmotnost prázdného plechu před vysušením g 

mr2 Hmotnost plechu se zkušebním podílem před vysušením g 

mr3 Hmotnost plechu se zkušebním podílem po vysušení g 

mr4 Hmotnost referenčního plechu před vysušením g 

mr5 Hmotnost referenčního plechu po vysušení g 

 

Pro vzorový výpočet vlhkosti referenční metody provedený dle rovnice (2.1) byly zvoleny 

naměřené hodnoty hmotnosti slunečnice ve formě zrna. Výpočty byly provedeny pomocí MS 

Excel. Hodnoty vzorového výpočtu byly zaokrouhleny. 

 

𝑀𝑟1 =
(𝑚𝑟2 − 𝑚𝑟3) − (𝑚𝑟4 − 𝑚𝑟5)

(𝑚𝑟2 − 𝑚𝑟1)
∙ 100 =

(362,6 − 339,5) − (33,1 − 33)

(362,6 − 33,3)
∙ 100 = 7,0 %  

 

𝑀𝑟2 =
(𝑚𝑟2 − 𝑚𝑟3) − (𝑚𝑟4 − 𝑚𝑟5)

(𝑚𝑟2 − 𝑚𝑟1)
∙ 100 =

(335,9 − 314,6) − (33,1 − 33)

(335,9 − 32,5)
∙ 100 = 7,0 % 

 

𝑀𝑟3 =
(𝑚𝑟2 − 𝑚𝑟3) − (𝑚𝑟4 − 𝑚𝑟5)

(𝑚𝑟2 − 𝑚𝑟1)
∙ 100 =

(351,2 − 328,5) − (33,1 − 33)

(351,2 − 33,1)
∙ 100 = 7,1 % 

 

𝑀𝑟
̅̅ ̅̅ =

𝑀𝑟1 + 𝑀𝑟2 + 𝑀𝑟3

3
=

7,0 + 7,0 + 7,1

3
= 7,0 % 
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2.1.3 Metoda sušení v sušárně – celková voda – zjednodušená metoda 

 

Zjednodušená metoda byla provedena stejným postupem jako metoda referenční, 

do výpočtu však nebyl započítán prázdný plech bez zkušebního podílu, čímž byl zanedbán 

účinek vztlaku plechu. Postupy měření byly provedeny na základě norem ČSN EN ISO 

18134-2. 

 

Aparatura a pomůcky 

1. Sušárna typu: Venticell 111 komfort 

2. Váhy typu: Kern KB 10000-1 

3. Hliníkové plechy DINE rozměru 323 ×  201 ×  33 𝑚𝑚 

 

Postup měření 

1. Vážení čistého plechu bez zkušebního podílu. 

2. Nanesení zkušebního podílu o rozsahu hmotnosti (299,1 – 392,3) g včetně plechu. 

3. Odečtení hodnoty hmotnosti zkušebního podílu a plechu z displeje váhy. 

4. Vložení 3 plechů se zkušebním podílem do sušárny předehřáté na (105,0 ± 2,0) ⁰C. 

5. Sušení do konstantní hmotnosti po dobu (12,0 – 24,0) h při teplotě (105,0 ± 2,0) ⁰C. 

6. Zvážení plechů po vyjmutí ze sušárny do doby 15,0 s. 

7. Výpočet vlhkosti podle rovnice (2.2). 

Postup byl opakován 3 × 

 

Výpočet vlhkosti zjednodušenou metodou 

 

 
𝑀𝑧 =

(𝑚𝑧2 − 𝑚𝑧3)

(𝑚𝑧2 − 𝑚𝑧1)
∙ 100 [%] 

 

(2.2) 

 

 

Značka 

veličiny 

Název veličiny Jednotka 

Mz Obsah vody ve zkušebním podílu [%] 

mz1 Hmotnost prázdného plechu před vysušením g 

mz2 Hmotnost plechu se zkušebním podílem před vysušením g 

mz3 Hmotnost plechu se zkušebním podílem po vysušení g 
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Pro vzorový výpočet vlhkosti zjednodušené metody provedený dle rovnice (2.2) byly zvoleny 

naměřené hodnoty hmotnosti slunečnice ve formě zrna. Výpočty byly provedeny pomocí MS 

Excel. Hodnoty vzorového výpočtu byly zaokrouhleny. 

 

𝑀𝑧1 =
(𝑚𝑧2 − 𝑚𝑧3)

(𝑚𝑧2 − 𝑚𝑧1)
∙ 100 =  

(362,6 − 339,5)

(362,6 − 33,3)
∙ 100 = 7,0 % 

 

𝑀𝑧2 =
(𝑚𝑧2 − 𝑚𝑧3)

(𝑚𝑧2 − 𝑚𝑧1)
∙ 100 =

(335,9 − 314,6)

(335,9 − 32,5)
∙ 100 = 7,0 % 

 

𝑀𝑧3 =
(𝑚𝑧2 − 𝑚𝑧3)

(𝑚𝑧2 − 𝑚𝑧1)
∙ 100 =

(351,2 − 328,5)

(351,2 − 33,1)
∙ 100 = 7,1 % 

 

𝑀𝑧
̅̅ ̅̅ =

𝑀𝑧1 + 𝑀𝑧2 + 𝑀𝑧3

3
=

7,0 + 7,0 + 7,1

3
= 7,0 % 

 

2.1.4 Metoda sušení v sušárně – obsah vody v analytickém vzorku  

 

Obsah vody v analytickém vzorku byl určen podle norem ČSN EN ISO 18134 - 3.  

 

Aparatura a pomůcky 

1. Sušárna typu: Venticell 111 komfort 

 

2. Váhy typu: OHAUS EP114 Explorer Pro 

 

- Přesná laboratorní analytická váha 

 

- Maximální možná hmotnost 110 g 

 

- Rozměr vážící kruhové desky 9 cm 

 

- Nejmenší přírůstek hmotnosti, která jde 

zobrazit d = 0,1 mg 

 

- Linearita ± 0,2 mg 

 

- Opakovatelnost 0,1 mg 

 

- Rozsah provozních teplot (10 – 30) ⁰C 

[59] 

 

3. Váženky s víčky 

 

4. Exsikátor s vysoušedlem sikagel s barevným indikátorem vlhkosti 

Obrázek 2.7 OHAUS EP114 Explorer Pro 
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Postup měření 

1. Vysušení prázdné váženky s víčkem v sušárně při teplotě (105,0 ± 2) ⁰C. 

2. Vážení prázdné váženky s víčkem. 

3. Nanesení zkušebního podílu do váženky o rozsahu hmotnosti (22,0 – 34,6) g včetně 

váženky. 

4. Odečtení hodnoty hmotnosti zkušebního podílu a váženky z displeje váhy. 

5. Sušení nepřikryté váženky se zkušebním podílem a víčka při teplotě (105,0 ± 2) ⁰C. 

6. Vyjmutí ze sušárny, přikrytí váženek s víčky a ponechání 10 min v atmosféře 

laboratoře. 

7. Vážení váženek se zkušebním podílem včetně víček. 

8. Výpočet podle rovnice (2.3) 

Postup byl opakován 3 × 

 

Výpočet vlhkosti analytickou metodou 

 

 
𝑀𝑎 =

(𝑚𝑎2 − 𝑚𝑎3)

(𝑚𝑎2 − 𝑚𝑎1)
∙ 100 [%] 

 

(2.3) 

 

 

Značka 

veličiny 

Název veličiny Jednotka 

Ma Obsah vody ve zkušebním podílu [%] 

ma1 Hmotnost prázdné váženky a víčka g 

ma2 Hmotnost váženky se zkušebním vzorkem a víčka před sušením g 

ma3 Hmotnost váženky se zkušebním vzorkem a víčka po sušení g 

 

Pro vzorový výpočet vlhkosti analytické metody provedený dle vzorce (2.3) byly zvoleny 

naměřené hodnoty hmotnosti slunečnice ve formě zrna. Výpočty byly provedeny pomocí MS 

Excel. Hodnoty vzorového výpočtu byly zaokrouhleny. 

 

𝑀𝑎1 =
(𝑚𝑎2 − 𝑚𝑎3)

(𝑚𝑎2 − 𝑚𝑎1)
∙ 100 =

(23,2738 − 22,9419)

(23,2738 − 18,3409)
∙ 100 = 6,7 % 

 

𝑀𝑎2 =
(𝑚𝑎2 − 𝑚𝑎3)

(𝑚𝑎2 − 𝑚𝑎1)
∙ 100 =

(21,9621 − 21,7025)

(21,9621 − 18,1113)
∙ 100 = 6,7 % 

 

 

𝑀𝑎3 =
(𝑚𝑎2 − 𝑚𝑎3)

(𝑚𝑎2 − 𝑚𝑎1)
∙ 100 =

(23,5964 − 23,3061)

(23,5964 − 19,2780)
∙ 100 = 6,7 % 

 

𝑀𝑎
̅̅ ̅̅ =

𝑀𝑎1 + 𝑀𝑎2 + 𝑀𝑎3

3
=

6,7 + 6,7 + 6,7

3
= 6,7 % 
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2.1.5 Metoda stanovení vlhkosti automatickou halogenovou váhou 

 

Obsah vody ve vloženém zkušebním podílu byl stanoven automatickou sušící váhou 

s halogenovým ohřevem KERN MLS. Postupováno bylo podle návodu prodejce s názvem 

Provozní manuál Elektronický analyzátor vlhkosti. [28] 

 

Automatická sušící váha slouží pro rychlé stanovení vlhkosti (teoreticky 2 h – závisí na vzorku). 

[28] Od referenční, zjednodušené a analytické metody se liší tím, že se při měření nevyužívala 

sušárna ani samostatné váhy. Používá se zařízení s automatickým ohřevem, vážením 

i vyhodnocením výsledků; v tomto případě jde o KERN MLS s halogenovým ohřevem. 

Hodnoty vlhkosti, hmotnosti vloženého zkušebního podílu, zkušebního podílu byly odečteny 

přímo z displeje zařízení. Existuje možnost nastavení a volby více programů. Ve vlastním 

měření byl zvolen program sušení při 120 ⁰C a automatickém vypnutí. 

 

Aparatura a pomůcky 

 

Halogenová sušící váha 

 

- Halogenový ohřev zajišťující rovnoměrný 

ohřev zkušebního podílu. 

 

- Maximální možná hmotnost 50 g. 

 

- Minimální možná hmotnost 0,02 g. 

 

- Rozsah provozních teplot (15 – 40) ⁰C, 

vzdušná vlhkost laboratoře max. 80 % 

nekondenzující. 

 

- Různé metody ohřevu (standard, rychlá, 

po jednotlivých krocích, mírná). [28] 

 

 

Postup měření 

1. Výběr programu z knihovny programů – zvolen program sušení při 120 ⁰C 

a automatickém vypnutím. 

2. Vložení misky bez zkušebního podílu do držáku. 

3. Uzavření víka a spuštění měření hmotnosti misky. 

4. Otevření víka a vložení vzorku paliva o rozsahu hmotnosti (8,7 – 28,1) g. 

5. Zavření víka. 

6. Proběhne automatické měření. 

7. Odečtení údajů vlhkosti, původní hmotnosti a hmotnosti po vysušení vzorku 

z displeje. 

Postup byl opakován 3 ×  

Obrázek 2.8 Halogenová sušící 

váha palivové laboratoře FSI, 

   Kern MLS. [31] 
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3 Výsledky a diskuse 
 

Kapitola výsledky a data je rozdělena do dvou podkapitol; kapitola 3.1 obsahuje použité 

statistické nástroje a kapitola 3.2 obsahuje zhodnocení vhodnosti metod vzhledem k palivům. 

V práci byla měřena paliva, která svým charakterem patřila do skupiny zrn. Vlastní měření bylo 

porovnáno s dalšími nalezenými daty z odborných publikací. 

3.1 Použité statistické nástroje a obecný přehled hodnot vlhkosti 

 

Statistické funkce byly počítány pomocí funkcí MS Excel. Pro směrodatnou odchylku byla 

použita funkce SMODCH.P a pro interval spolehlivosti funkce CONFIDENCE.NORM. Těmto 

funkcím odpovídají níže uvedené vzorce nalezené v literatuře [60]. 

 

Směrodatná odchylka 

 

 𝑠 = √(
1

𝑛
∙ ∑ 𝑀𝑖

2

𝑛

𝑖=1

) − �̅�2 [%] 

 

(3.1) 

 

 

Interval spolehlivosti pro známý rozptyl s2 se spolehlivostí 95 % 

 

Délka intervalu udává přesnost  

 

 𝐼𝑆95% = 〈�̅� − 𝑢
1−

𝛼
2

∙
𝑠

√𝑛
; �̅� + 𝑢

1−
𝛼
2

∙
𝑠

√𝑛
〉 (3.2) 

 

 

1 − 𝛼 = 0,95 =>  𝛼 = 0,05 =>  1 −
𝛼

2
= 0,975 

 

𝑢0,975 = 1,96 dle tabulky T1 [60] 

 

 

Ve zpracovaných datech byla vždy zobrazena hodnota 𝑢1−
𝛼

2
∙

𝑠

√𝑛
, která udává polovinu délky 

intervalu spolehlivosti. 
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3.2 Porovnání metod stanovení vlhkosti 

 

Kapitola obsahuje skupiny paliv rozřazené dle struktury materiálu, tedy charakteru vzorku. 

Bylo tak učiněno z předpokladu odlišného chování paliv s rozdílnými vlastnostmi, proto byly 

jednotlivé skupiny voleny s ohledem na jejich chemické složení a tvar. Paliva byla rozdělena 

do čtyř skupin a to: obilniny, dřeviny, olejniny a trávy. Skupiny paliv byly pak s ohledem 

na jejich vlastnosti porovnány mezi sebou, byl zkoumán jejich vliv na všechny použité metody 

stanovení vlhkosti. Jako referenční byly zvoleny dřeviny a vůči nim byly porovnány ostatní 

skupiny paliv. Data dřevin, olejnin a trav byla nalezena v literatuře (Tretera 2019 [61]), 

pro porovnání s naměřenými zrny. 

Graf 3.1 Vlhkost pro všechny paliva i metody 

 
Rozdíly mezi referenční a zjednodušenou metodou byly obecně u všech paliv dány čistě 

vztlakem plechu, kde byl horký plech lehčí, a to se projevilo mírně vyšší hodnotou vlhkosti 

zjednodušené metody. Výhodou zjednodušené metody bylo zejména ušetření místa v sušárně 

pro větší množství vzorků. 
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3.2.1 Obilniny se strukturou zrna 

 

Byly naměřeny hodnoty obilnin, jmenovitě kukuřice, prosa, slunečnice ve formě zrna a pšenice. 

Tato naměřená paliva byla porovnána s nalezenými daty z bakalářské práce z roku 2019, 

konkrétně s žitem, quinoou a slunečnicí ve formě pelet. [61] Slunečnice byla zařazena 

do kategorie zrn vzhledem k její struktuře, z chemického hlediska by se dala považovat 

za olejninu. Charakter chování z hlediska hodnot vlhkosti vzhledem k metodám odpovídal také 

spíše zrnu. Vzhledem k odlišné struktuře zrna od dřevin z hlediska chemického složení, 

strukturální stavby zrna i tvarové odlišnosti (viz práce Šramková z roku 2009) [62], bylo 

očekáváno odlišné chování zrna vzhledem k jednotlivým metodám oproti ostatním skupinám 

paliv. Data byla zpracována formou grafu (3.2) a tabulek (3.1) a (3.2), následně bylo provedeno 

vyhodnocení jednotlivých paliv, zhodnocení vůči ostatním skupinám paliv, vhodná volba 

metody pro zrno a vliv strukturální stavby zrna na metody stanovení. 

Graf 3.2 Porovnání vlhkosti obilnin – závislost na metodách 
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Tabulka 3.1 Naměřené a nalezené hodnoty vlhkosti pro obilniny  

Hodnoty směrodatných odchylek a intervalů spolehlivosti zpracovány softwarem Microsoft 

excel na plný počet desetinných míst. 

 

Tabulka 3.2 Vlhkostní odchylky mezi metodami 

Palivo 𝑀𝑟
̅̅ ̅̅  [%] (𝑀𝑧

̅̅ ̅̅ − 𝑀𝑟
̅̅ ̅̅ ) [%] (𝑀𝑎

̅̅ ̅̅ − 𝑀𝑟
̅̅ ̅̅ ) [%] (𝑀𝑣

̅̅ ̅̅ − 𝑀𝑟
̅̅ ̅̅ ) [%] 

Kukuřice 12,2 0 -0,3 -0,9 

Proso 13,2 0,1 0 -0,5 

Slunečnice zrno 7 0,1 -0,3 -0,5 

Pšenice 10,7 0 0 -1,4 

Žito [61] 7,3 0,1 2,2 0,1 

Slunečnice pelety [61] 7,6 0,1 0,3 -0,4 

Quinoa [61] 7,8 0,1 -0,1 -0,3 

 

 

 

 

Metoda Veličiny Kukuřice Proso Slunečnice 

zrno 

Pšenice Žito 

[61] 

Slunečnice 

pelety 

[61] 

Quinoa 

[61] 

 

Referenční 
Mr
̅̅ ̅̅  [%] 12,2 13,2 7 10,7 7,2 7,6 7,8 

sr [%] 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 4·10-2 0,1 

IS95% 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Zjednodušená 
Mz
̅̅ ̅̅  [%] 12,2 13,3 7,1 10,7 7,3 7,7 7,9 

sz [%] 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 5·10-2 0,1 

IS95% 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Analytický 

vzorek 

Ma
̅̅ ̅̅  [%] 11,9 13,2 6,7 10,7 9,4 7,9 7,7 

sa [%] 0,2 2·10-2 1·10-2 0,1 0,1 0,1 0,1 

IS95% 0,2 3·10-2 1·10-2 0,1 0,1 0,2 0,1 

 

 Sušící váhy 

 KERN MLS 

Mv
̅̅ ̅̅  [%] 11,3 12,7 6,5 9,3 7,3 7,2 7,5 

sv [%] 0,1 0,1 0,1 0,2 5·10-2 0,2 3·10-2 

IS95% 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 3·10-2 
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Vyhodnocení jednotlivých paliv 

1) Kukuřice 

Přesnost stanovení vlhkosti kukuřice referenční a zjednodušenou metodou nebyla příliš velká. 

Směrodatná odchylka byla u obou metod 0,3 %, což byla výrazně vyšší hodnota než u stanovení 

vlhkosti kukuřice metodou analytického vzorku nebo pomocí sušících vah KERN, kde však 

v obou případech byla směrodatná odchylka také větší, či rovna hodnotě 0,1 %. Nepřesnost 

měření mohla být u kukuřice dána vzduchovými kapsami, protože kukuřice se zcela vysoušela 

až po puknutí zrna. Nepřesnost mohla být také způsobena rozdrcenými zbytky slupek, které 

na rozdíl od celých zrn sušením neztmavly. Tento jev lze vidět na obr. (3.1), který zobrazuje 

vysušený zkušební podíl ze sušících vah, na obrázku lze vidět také puklá zrna po sušení. 

Vlhkostní rozdíl mezi metodou referenční a analytickou byl v absolutní hodnotě 0,3 %, 

pravděpodobně byl způsoben také vyšším výskytem rozdrceného materiálu, což se u metody 

analytického vzorku, do které se vkládal menší zkušební podíl vzorků, projevilo nižší vlhkostí, 

která byla uložena uvnitř zrna a rozdrcené slupky (obal – hull) kukuřice tolik vlhkosti 

neobsahovaly. Rozdíl referenční metody a sušících vah byl ještě vyšší. Zde to bylo 

pravděpodobně způsobeno již zmíněnými vzduchovými kapsami a skutečností, že se kukuřice 

vysušila až po puknutí zrna. (vyjma patky zrna kukuřice, která je porézní a vysoušela se tak od 

začátku sušení viz Vliv strukturální stavby zrna na metody stanovení str. 42) 

2) Proso 

Naopak u měření prosa bylo dosaženo vysoké přesnosti, viz tab. (3.1). Tento jev mohl být dán 

faktem, že proso mělo výrazně menší zrno než kukuřice a další obilniny, proso také 

neobsahovalo žádné nečistoty a nehomogenity. Referenční, zjednodušená a analytická metoda 

vykazovaly podobné či stejné hodnoty vlhkosti, vlhkost ze sušících vah KERN se od referenční 

lišila o hodnotu 0,5 %.  

3) Quinoa 

U Quinoy bylo vidět, že největší rozdíl vůči referenční metodě byl opět u sušících vah, kde byl 

rozdíl 0,3 %. Ostatní metody se od referenční příliš nelišily. Nejmenší směrodatná odchylka 

byla dosažena u sušících vah, nejvyšší pak u ostatních metod. U žádné metody ale 

nepřesahovala hodnotu 0,1 %. Přesnost metod tedy byla vyhodnocena jako dostačující. [61] 

Obrázek 3.1 Kukuřice vysušená sušící váhou 
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4) Žito 

Žito bylo palivo, které se nejvíce vymaňovalo od ostatních paliv vzhledem k jeho hodnotám 

vlhkosti jednotlivých metod. Výrazný byl především rozdíl analytické od referenční hodnoty, 

který byl 2,2 %. Další abnormalita vůči ostatním zrnitým palivům byla podobná hodnota 

vlhkosti u referenční metody a sušících vah, což neodpovídalo ostatním měřeným obilninám, 

kde vlhkost získaná ze sušících vah byla vždy minimálně v řádech desetin procent menší. 

Přesnost stanovení byla u všech metod relativně vysoká, směrodatná odchylka nepřesahovala 

u žádné metody hodnotu 0,1 %. [61] 

5) Pšenice 

Pšenice vykázala minimální rozdíly mezi referenční, zjednodušenou a analytickou metodou. 

Naproti tomu byla sušícími váhami určena hodnota vlhkosti o 1,4 % menší oproti metodě 

referenční. Metodou referenční, zjednodušenou a analytickou bylo dosaženo relativně vysoké 

přesnosti. Nejvyšší směrodatná odchylka byla vypočtena u sušících vah (0,2 %). Takto vysokou 

hodnotu mohla způsobit vyšší chyba vah nebo nepřesnost měření z hlediska lidského faktoru. 

6) Slunečnice (zrno a pelety) 

U slunečnice byly porovnány dvě formy struktury, a to nezpracovaná slunečnice ve formě zrn, 

jejíž hodnoty byly naměřeny, a zpracovaná slunečnice ve formě pelet, jejíž hodnoty byly 

vyhledány v předchozí práci z roku 2019 [61]. Obě paliva měla hodnoty vlhkosti vypočtené 

sušícími váhami nižší v řádech desetin procent oproti referenční metodě. Různé struktury 

slunečnice se ale odlišovaly v hodnotách vlhkosti získaných analytickou metodou. Slunečnice 

ve formě zrn vykazovala stejné chování jako většina zrnitých obilovin, tzn., že měla hodnotu 

vlhkosti analytické metody nižší, než byla hodnota metody referenční. Konkrétní rozdíl 

v absolutní hodnotě byl 0,3 %. Slunečnice ve formě pelet vykazovala opačné chování a hodnotu 

vlhkosti analytické metody měla vyšší o 0,3 %, než je hodnota vypočtená z metody referenční. 

Rozdíl analytických metod u těchto dvou struktur mohl být způsoben promísením chemických 

složek obsažených v surovém materiálu2 při peletizaci. Promísení bylo pravděpodobně 

nehomogenní z hlediska jednotlivých pelet. Důsledkem tak mohlo být, že každá peleta mohla 

mít jiný podíl obsažených chemických složek a také jiné zhuštění. Tyto faktory patrně způsobily 

výše popsané rozdílné chování obou porovnaných struktur slunečnice. Přesnost stanovení 

vyjádřená směrodatnou odchylkou byla u zrn do 0,1 %, u pelet byla pro analytickou metodu 

vypočtená hodnota směrodatné odchylky také 0,1 % a u sušících vah 0,2 %. Vyšší hodnoty 

směrodatné odchylky u pelet byly pravděpodobně způsobeny nižší přesností měření 

nebo horším prosycháním pelet, což se také projevilo vyšším časem stanovení na sušících 

váhách (viz vliv strukturální stavby zrna, str. 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Surovým materiálem byly slupky slunečnic, v celém objemu se mohly zrna objevit místně [61] 
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Vliv strukturální stavby zrna na metody stanovení 

 

Vzhledem k nižším hodnotám vlhkosti stanovených metodou sušících vah vůči metodě 

referenční u všech zkoumaných zrn (s výjimkou žita) a vyššímu času stanovení vlhkosti 

na sušících váhách některých zrn bylo uvažováno, že tyto jevy mohly být způsobeny 

kompaktností3 zrna. Pro ověření správnosti úvahy o kompaktnosti zrn a jejím vlivu na metody 

stanovení byly porovnány zmíněné časy měření na sušících váhách KERN s rozdílem hodnot 

vlhkosti referenční metody a sušících vah. Vyšší hodnoty časů mohly být způsobeny horším 

prostupem halogenového ohřevu. Právě horší prostup tepla do zrna by mohl signalizovat jeho 

vyšší kompaktnost. Časy měření, rozdíly hodnot vlhkosti a původní hmotnosti zkušebních 

podílů jsou zpracovány v tabulce (3.3). Závislost byla vynesena v grafu (3.3). Do této analýzy 

ale nebylo nijak zakomponováno vyhodnocení chemického složení jednotlivých částí zrna, 

pouze struktura jeho stavby a pravděpodobný vliv této struktury na prosychání, tzn. prostup 

tepla. V potaz byly brány i celkové rozměry a tvar zrn jednotlivých paliv. 

Graf 3.3 Vliv volby metody stanovení na korektnost naměřených hodnot 

 

 

 

3 Kompaktností zrna se myslí jeho strukturální stavba, především vliv vnějších ochranných vrstev zvaných otruby, 

kterých je např. u pšenice až šest, některé z nich jsou i nerozpustné ve vodě. Viz Šramková [63] 
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Tabulka 3.3 Hodnoty analýzy vhodnosti metod 

Paliva čas [h]  |Mv – Mr| [%] Původní hmotnost [kg] 

kukuřice 3,8 0,9 29,2 

proso 2,0 0,5 23,0 

pšenice 1,6 1,4 11,4 

slunečnice pelety [61] 0,9 0,4 10,1 

seno [61] 0,7 0,3 14,0 

slunečnice zrno 0,5 0,5 10,4 

sláma [61] 0,5 0,3 10,5 

 

Přímá závislost mezi časem měření na sušících váhách a absolutní hodnotou rozdílu vlhkosti 

referenční metody a vlhkosti sušících vah nemohla být stanovena, protože doba stanovení 

na sušících váhách byla ovlivněna hmotností měřeného zkušebního podílu [61], případně 

chemickým složením. [61] Z tohoto důvodu byly analyzovány co nejvíce sobě stejné hodnoty 

počáteční hmotnosti zkušebního podílu sušících vah. 

 

Bylo vypozorováno, že při vyšších časech stanovení byl vlhkostní rozdíl vyšší. Toto chování 

bylo zjištěno konkrétně u pšenice a kukuřice, což jsou zrna, která mají ve svém obalu mnoho 

vrstev. [62], [63] Kukuřice má navíc robustnější vnější obal těchto vrstev (hull) [63]. Má také 

dva druhy endospermu4, ty jsou sice chemicky velmi podobné ale horny endosperm je oproti 

floury endosperm tvrdší. Má tedy odlišnou strukturu, což by mohlo opět zapříčinit horší prostup 

tepla zrnem. [63] Těmto faktům nahrávala velmi dlouhá doba sušení kukuřice. Ta byla 

způsobena ale také vyšší počáteční hmotností zkušebního podílu. Jedno zrno kukuřice je ale 

výrazně těžší než zrna ostatních obilnin; objemově byl zkušební podíl podobný. Z výše 

popsaných skutečností bylo vyhodnoceno, že dlouhá doba stanovení na sušících váhách a velký 

vlhkostní rozdíl vzhledem k referenční metodě byl u pšenice a kukuřice částečně způsoben 

jejich strukturální stavbou a že na sobě tyto dvě veličiny závisely a potvrdily tak teorii o horším 

vysychání zrna (prostup tepla) vlivem jeho kompaktnosti. Kukuřice měla oproti pšenici také 

menší porézní část celého zrna, zatímco pšenice by se dala uvažovat jako porézní po celém 

svém vnějším obalu. Kukuřice má porézní pouze malou část (patku). Kukuřice je tedy oproti 

pšenici kompaktnější což odpovídalo také časům sušení v grafu (3.3), který tak dokazuje teorii 

o vlivu kompaktnosti. 

 

Výjimkou mezi zrnitými palivy bylo proso, které mělo vlhkostní rozdíl vůči dalším zrnům nižší 

(relativně, oproti dalším skupinám paliv byl rozdíl stále značný), a to i přes relativně dlouhou 

dobu stanovení. Toto chování prosa může být dáno především jeho velikostí, která je vůči 

ostatním zrnům velmi malá. Zrno prosa se od ostatních zrn liší také svou strukturou, má pouze 

jednu vrstvu osemení [64], od jiných druhů zrn se liší také v druzích endospermu. [65], [63] 

[66] 

 

 

 

4 Endosperm je část zrna, která obsahuje škrob ve formě granulí a další živiny, tím umožňuje růst                       

zárodku, který je v jádru zrna. [64], [67] 
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Výsledkem analýzy prosa tedy bylo, že mělo oproti jiným zrnům menší vlhkostní rozdíl 

mezi metodami, ale doba stanovení odpovídala kompaktní struktuře zrna, tzn., menší vlhkostní 

rozdíl mohl být dán menší velikostí zrna a odlišnostmi ve struktuře zrna prosa vůči dalším 

zrnům (viz [65]. [63]). Delší doba stanovení sušících vah pak odpovídala většině ostatních 

zrnitých paliv a mohla být dána horším prostupem tepla částmi zrna, např. různými druhy 

endospermu (proso má čtyři druhy [65]). 

 

Měření slunečnice (volný materiál) proběhlo rychleji a s větším vlhkostním rozdílem 

než slunečnice ve formě pelet, u které byla naměřena za vyšší čas nižší hodnota rozdílu vlhkostí. 

Delší doba stanovení slunečnice ve formě pelet byla způsobena horším prostupem tepla peletou, 

která se vlivem lisování zhustila a vlhkost se z tohoto důvodu odstranila pomaleji oproti zrnu 

ve formě surového materiálu, které je pórovité a prosychá lépe. U slunečnice, především 

ve formě zrn, byl čas stanovení na sušících váhách malý, podobný spíše času stanovení trav než 

času stanovení zrn. To mohlo být dáno mnoha faktory. V úvahu připadalo např. již vyvinuté 

embryo, které mohlo být již v pokročilejší fázi klíčení a zabírat značný procentuální podíl zrna, 

což by znamenalo menší podíl jiných oblastí, např. oblastí s živinami. Vliv mohlo mít 

i chemické složení, samotné semeno, nacházející se pod vnějším obalem (hull) [67] má 

nezanedbatelný podíl oleje (35 – 42) % [68]). 

 

Studie z roku 2017 [69], která se zabývala modely sušení rýžového zrna při infračerveném 

sušení pomocí numerického modelování, potvrdila, že vlhkost v zrnu se při sušení neodstraňuje 

rovnoměrně. Mezi zjištění této práce patřilo, že odstranění vlhkosti v zrnu je dané určitou 

závislostí hloubky na čase. Tato závislost však není přesně definovaná a v zrnu existují místa, 

která by se dala nazvat abnormalitami. Odstranění vlhkosti z endospermu také neprobíhá 

rovnoměrně. Otruby zrna mají nejnižší součinitel prostupu tepla, mezi jejich vnitřním a vnějším 

povrchem je tak velký vlhkostní rozdíl. [69] Tato fakta dokládají kompaktnost zrna a její vliv 

na prosoušení. Vlastní měřená paliva však tomuto charakteru chování nemusí do detailu 

odpovídat, nejen z důvodu rozdílnosti jednotlivých zrn, ale především protože v uvedené práci 

z roku 2017 byla brána v potaz teplota okolo 60 ⁰C [69] a infračervený ohřev [69], zatímco 

sušící váhy pracovaly při vlastním měření s teplotou 120 ⁰C a s halogenovým ohřevem. Byl 

však vyvozen závěr o pravděpodobném vlivu kompaktní struktury zrna na nesprávné hodnoty 

sušících vah zjištěné vlhkostními odchylkami od referenční metody a s tím související dlouhou 

dobou stanovení. 
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Vhodná volba metody pro zrno 

 

Obilniny se strukturou zrna vykázaly tři rozdílné charaktery chování vzhledem k metodám. 

Vyhodnocení vhodnosti použití zrnitých paliv bylo z tohoto důvodu rozděleno do tří kategorií 

dle metod, jejichž použití je vhodné. 

1. Referenční, zjednodušená a analytická 

Použití všech tří metod, jejichž metodika spočívala v měření v sušárně, bylo vhodné 

pro pšenici a proso. Tato paliva vykazovala žádné nebo jen minimální rozdíly mezi těmito 

třemi metodami. U těchto paliv bylo také dosaženo relativně vysoké přesnosti 

dle směrodatných odchylek u všech tří uvažovaných metod. 

2. Referenční a zjednodušená 

Použití výhradně referenční, případně zjednodušené metody bylo vhodné pro slunečnici 

(zrno) a pro quinoou, jak bylo sledováno v odborné literatuře. [61] Vlhkost stanovená 

analytickou metodou byla u těchto paliv o (0,1 – 0,3) % menší než vlhkost referenční 

metody. Vzhledem ke stejným časům sušení v sušárně se jevila referenční metoda 

jako vhodnější varianta. U hodnot vlhkosti stanovených sušícími váhami, byly rozdíly 

hodnot v absolutních hodnotách, vůči referenční metodě ještě výrazněji větší, přičemž 

hodnoty vlhkosti byly dle grafu (3.2) stejně jako u analytické metody vůči té referenční 

nižší. Důvodem byla pravděpodobně kompaktnost zrna. 

 

Pro stanovení vlhkosti ve slunečnici ve formě pelet také nejvíce vyhovovala referenční 

a zjednodušená metoda, přičemž oproti dalším palivům popsaným výše, které také 

vyhovovaly pouze těmto metodám, má vyšší hodnoty vlhkosti analytické metody oproti 

referenční. Rozdíl v absolutní hodnotě byl 0,3 % [61], což při stejné době sušení zvýhodnilo 

referenční metodu. Referenční a zjednodušená metoda měla také dle směrodatných 

odchylek a intervalů spolehlivosti z tab. (3.1) vyšší přesnost. [61] 

 

Speciálním případem byla kukuřice. Ta z hlediska odchylek hodnot vlhkosti svým 

chováním vůči metodám patřila do této kategorie vybraných metod společně s již 

zmíněnými slunečnicemi a quinoou. Referenční a zjednodušená metoda měla však 

u kukuřice přesnost stanovení nejnižší. Naopak nejvyšší přesnost vykázaly sušící váhy. 

Referenční a zjednodušená metoda mohla být ovlivněna vyšším výskytem drceného 

materiálu (viz. Vyhodnocení jednotlivých paliv). 
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3. Referenční, zjednodušená a sušící váhy 

Výjimkové chování vůči všem ostatním zrnům představovalo žito, které mělo podobnou 

vypočtenou hodnotu vlhkosti referenční metody jako hodnotu vlhkosti stanovenou sušící 

váhou. Správnost této abnormality mezi zrny byla také potvrzena směrodatnou odchylkou 

u sušících vah, která byla ze všech metod u žita nejnižší, což doložilo vysokou přesnost 

stanovení právě na sušících váhách. Za vhodné se tak daly považovat obě tyto metody. 

Analytická metoda vykázala velmi rozdílnou hodnotu, která se od hodnoty stanovené 

referenční metodou lišila o 2,2 %. [61] To bylo dle literatury, ve které byly hodnoty žita 

nalezeny pro porovnání s naměřenými zrny, způsobeno heterogenním rozložením vlhkosti 

ve skladovaném žitě. [61] Podle dostupných hodnot [61] byly pro žito vhodné tři metody 

(referenční, zjednodušená a sušící váhy). Pro validaci těchto závěrů a zjištění vhodnosti 

analytické metody u žita by tak bylo nutné naměřit nové vzorky. Vyloučit vhodnost 

analytické metody a potvrdit vhodnost dalších popsaných metod tedy zcela nelze. 

 

Diskutabilním palivem vzhledem k vhodnosti analytické metody byla quinoa, která neměla 

vlhkostní rozdíl výrazný a přesnost stanovení měla vysokou, nicméně vzhledem ke stejnému 

času stanovení se jevila jako vhodnější referenční metoda. 

 

Obecně vzato byla všechna paliva se strukturou zrna (s výjimkou žita) nevhodná pro měření 

sušícími váhami. Nevhodnost této metody byla zhodnocena na základě vlhkostních rozdílů vůči 

referenční metodě, kde hodnoty vlhkosti stanovené sušícími váhami byly vždy menší, a to 

v rozmezí odchylek od 0,3 % až do 1,4 % vlhkosti. Nevhodnost této metody umocnila také 

značná doba stanovení u zrn. Pravděpodobnou příčinou byla strukturální stavba zrna a z toho 

plynoucí horší prosušení. 

 

Pšenice a proso dokázaly vhodnost analytické metody. Další paliva měla vlhkostní odchylku 

od referenční metody (v absolutní hodnotě) v rozmezí (0,1 – 0,3) % (bez žita viz kategorie 3.). 

Analytická metoda byla velmi přesná (směrodatná odchylka byla vyšší než 0,1 % pouze 

u kukuřice). Vlhkostní odchylky a nepřesnost měření způsobovala především nižší míra 

homogenity zkušebního podílu z důvodu menšího objemu zkušebního podílu oproti referenční 

a zjednodušené metodě. 

 

Z důvodu měření referenční a zjednodušené metody najednou, tzn., že pro zjednodušenou 

metodu byly použity stejné hodnoty hmotnosti jako u referenční, s tím, že nebyl započítán 

prázdný plech pro zahrnutí vztlaku do výpočtu (započítány pouze tři plechy se zkušebním 

podílem), lze tvrdit, že rozdíly vlhkosti byly dány u zjednodušené metody pouze vztlakem 

plechu (viz kap. 1.3.1). Přesnost zjednodušené metody při její vyšší vlhkosti oproti referenční 

(viz kap. 3.2) byla dle směrodatných odchylek, které se stejně jako intervaly spolehlivosti lišily 

u zrn maximálně o 0,01 %, velmi podobná. Tato přesnost spolu s maximálně 0,1% vlhkostní 

odchylkou (žito [61] quinoa [61], proso a slunečnice zrno, slunečnice pelety) od referenční 

metody dokázala velmi malý vliv vztlaku. Z toho vyplynulo, že pokud nejsou velmi vysoké 

nároky na přesnost, zjednodušená metoda je vhodnou variantou pro stanovení vlhkosti pro 

všechna uvedená paliva. 
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3.2.2 Dřeviny 

 

Pro porovnání byly vloženy nalezené změny hodnot vlhkosti dřevní hmoty z publikací 

(Tretera 2019 [61]). Dřevní materiál byl zvolen jako referenční díky jeho známému složení 

a příliš neměnnému chemickému složení mezi jednotlivými dřevinami. Dalším faktorem bylo, 

že stanovení vlhkosti ve dřevním materiálu již bylo v minulosti předmětem mnoha výzkumů 

a odborných prací.  Hodnoty vlhkosti byli zpracovány formou grafu (3.4). 

Graf 3.4 Porovnání vlhkosti dřevin vůči zrnu [61] 
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Při porovnání dřevní hmoty reprezentované dřevními peletami BIOMAC TOP A15 

se zvolenými naměřenými vzorky zrn, konkrétně kukuřice a prosa, bylo vypozorováno, že u 

zrna byl vlhkostní rozdíl analytické metody (kukuřice), a především sušících vah (kukuřice a 

proso) znatelný. Oproti tomu dřevní pelety vykázaly minimální nebo žádné vlhkostní rozdíly 

mezi metodami. Důvodem byl rozdíl ve struktuře. Zatímco zrno bylo kompaktní 

(viz kap. 3.2.1), dřevní hmota se prohřívala v celém objemu rovnoměrněji. To bylo umožněno 

především pórovitostí dřeva. Rozdíl metod byl znatelný především u metody sušících vah, 

kde halogenové záření nemuselo proniknout až do vnitřních vrstev a ohřev tak nebyl 

rovnoměrný, což mohlo mít za důsledek neúplné vysušení a tím nižší stanovenou hodnotu 

vlhkosti, která nebyla správná. Oproti tomu do dřevní hmoty proniknulo záření do vzorku 

snadněji a ohřev proběhl rovnoměrně a stanovená vlhkost byla u pelet přesnější. 

 

Nejvíce se hodnoty vlhkosti mezi metodami shodovaly na dřevěných peletách Biomac TOP 

A1. U tvrdého a měkkého dřeva, které bylo měřeno ve formě dřevní štěpky, se lišila především 

referenční metoda a sušící váhy KERN (viz Tab. 3.2). Rozdíl vůči referenční metodě byl 

vypozorován i na metodě analytického vzorku, kde byl u obou uvažovaných paliv vlhkostní 

rozdíl 0,3 %. Tyto vlhkostní rozdíly vůči referenční metodě byly dány formou dřeva, jíž byla 

dřevní štěpka, která obsahovala i kůru a jiné nečistoty (heterogenity), které měly jiný prostup 

tepla a tím vznikl v důsledku malého zkušebního podílu oproti referenční metodě popsaný 

vlhkostní rozdíl. [61] 

 

U všech metod bylo stanovení vlhkosti dřevin velmi přesné, což dokázala směrodatná odchylka, 

jejíž hodnota byla vypočtena vždy do 0,1 %, vyjma měření tvrdého dřeva analytickou metodou, 

kde byla vypočtena hodnota 0,14 %. Rozdíly hodnot vlhkosti, mezi jednotlivými metodami 

dosahovaly max. 0,3 % rozdílu, výjimkou byly hodnoty získané ze sušících vah KERN kde u 

měkkého a tvrdého dřeva byl rozdíl větší než 0,3 %. U dřevních pelet Biomac TOP A1 byla 

vypočtena vlhkost u referenční metody stejně jako u sušících vah. U obou metod v tomto 

případě byla také malá směrodatná odchylka, z čehož bylo usouzeno, že měření bylo přesné 

a výsledek lze brát jako validní. [61] 

 

Pro stanovení vlhkosti dřevin, především dřevin ve formě pelet bylo usouzeno, že lze považovat 

za vhodné všechny metody. U dřevní štěpky se metoda analytického vzorku a sušící váhy 

KERN vůči té referenční mírně lišila a je na zvážení jejich použití vzhledem k nárokům 

na přesnost měření za dané situace. [61] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Vzorky měkkého a tvrdého dřeva byly z porovnání se zrny vyloučeny vzhledem k heterogenitě v jejich složení 

(viz tato strana výše). 
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3.2.3 Olejniny 

 

V této kapitole byly pro porovnání zpracovány hodnoty olejnin nalezené v literatuře. 

(Tretera 2019) [61]. Tato paliva se od obilnin i dalších skupin paliv lišila především 

v jejich chemickém složení. Obsahují nezanedbatelné množství oleje, který by mohl mít vliv 

na odlišné chování metod stanovení vlhkosti. Tvar a rozměry vzorků byly u všech tří paliv 

velmi rozdílné. Data hodnot vlhkosti, která jsou předmětem porovnání, jsou zpracována formou 

grafu (3.5).  

Graf 3.5 Porovnání vlhkosti olejnin vůči zrnu [61] 
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U olejnin vznikla velká variabilita ve vlhkosti mezi metodami, a to u všech zkoumaných paliv. 

Z uvedených dat nešla jednoznačně určit závislost mezi charakterem vzorku, v tomto případě 

olejninou a jejím vlivem na jednotlivé metody stanovení. Nelze ale tvrdit, že tento druh paliva 

neměl na metody nějaký vliv, především z toho důvodu že předmětem porovnání byla pouze tři 

paliva, a to o různém tvaru a rozměrech. Pro posouzení z hlediska chemického složení a jeho 

vlivu na metody by byla nutná další analýza paliv. Zrno, konkrétně kukuřice a proso oproti 

tomu vykazovalo dle grafu (3.5) podobné chování vzhledem k metodám. Nejvíce se 

s vypozorovaným chováním zrna shodovaly hodnoty vlhkosti světlice barvířské. [61] Ta má 

však velmi různorodé chemické složení, které je dle předchozích výzkumů pravděpodobně 

spjato s obsahem kyseliny linolenové, která výrazně ovlivňuje např. i procentuální podíl trupu 

(hull), podíl jádra a také oleje. [70] Při porovnání s nalezenou literaturou [61] bylo zjištěno, že 

světlice barvířská však měla i přes rozdílné a také velmi variabilní chemické složení podobné 

chování jako skupina paliv zrn vůči všem metodám stanovení vlhkosti (na rozdíl od lnu 

a lničky). Tento fenomén mohl způsobovat trup (hull), který často zaplňuje až 40 % celkového 

objemu semene. [70] Semeno světlice tak bylo stejně jako zrno dalších obilnin považováno 

za kompaktní (viz kap. 3.2.1). Tato fakta nahrávala hypotéze o vyšším vlivu struktury zrna 

oproti chemickému složení u olejnin. Zkušební podíl lnu byl velmi různorodý. Nelze tak určit 

strukturu jednoho vzorku paliva. Lnička může mít obecně slabší trup (hull). Tento předpoklad 

by však musel být zjištěn detailnější analýzou, např. elektronovým mikroskopem. 

 

Vůči referenční skupině paliv, jíž je dřevní hmota, nebyly olejniny porovnány, jelikož 

jednotlivá olejovitá paliva nevykázala vůči metodám chování, které by se dalo popsat z hlediska 

celé skupiny paliv. 

 

Data ukázala, že vlhkostní rozdíly metod se na každém zkoumaném olejovitém palivu značně 

lišily. Vzhledem k podobnému chemickému složení, především obsahu oleje (Světlice 

barvířská 17 – 50 %, Len 30 – 48 %, Lnička 30 – 42 % [71]) a rozdílným tvarům bylo usouzeno, 

že na metody stanovení vlhkosti měl vliv spíše charakter vzorku z hlediska tvaru a rozměrů 

než chemické složení. Tato hypotéza by ale musela být dále ověřena detailnější analýzou 

podobnosti chemického složení zkoumaných paliv. Oproti tomu většina zrn vykázala podobné 

chování vůči metodám, což nepřímo potvrdilo hypotézu o vlivu struktury, tvaru a rozměrech, 

protože většina zrn má podobnou stavbu. 

 

Automatické sušící váhy ukázaly mezi metodami velkou variabilitu výsledků, které se 

neshodovaly s referenční metodou. Vlhkostní rozdíl byl vždy více než 0,3 % [61] Metoda 

stanovení vlhkosti v analytickém vzorku vykázala u světlice barvířské a lničky rozdíl hodnoty 

vlhkosti o 0,1 % a to za relativně vysoké přesnosti, kdy směrodatné odchylky byly menší 

než 0,1 %. U lnu tento jev nebyl potvrzen a hodnota naměřená analytickou metodou byla o 

0,7 % vyšší než v případě referenční metody. [61] 

 

U lnu bylo vypozorováno, že stanovení vlhkosti analytickou metodou a sušícími váhami mělo 

větší směrodatnou odchylku než lnička a světlice barvířská, což bylo dáno velkou 

nehomogenitou vzorku. Při menším zkušebním podílu obou metod vůči referenční tak přesnost 

nebyla příznivá. [61] 
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3.2.4 Travnatá paliva 

 

V této kapitole byla porovnána zrna s nalezenými daty z odborné literatury (Tretera) [61], 

konkrétně se senem a slámou. [61] Mezi trávy bylo zařazeno seno a sláma kvůli jejich podobné 

struktuře a chemickému složení. Porovnány byly stejně jako ostatní nalezené skupiny paliv 

se vzorky kukuřice a prosa. 

Graf 3.6 Porovnání závislosti hodnot vlhkosti trav vůči zrnu na metodách [61] 
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Oproti zrnům reprezentovaným kukuřicí a prosem bylo u trav vypozorováno opačné chování 

analytické metody i sušících vah. Zatímco zrno vykázalo hodnoty vlhkosti těchto metod nižší, 

trávy se chovaly opačně a vypočtená vlhkost obou metod byla vyšší. Toto chování mohlo být 

dáno již zmíněnou strukturální stavbou zrn, která se značně lišila od struktury pelet trav. Dalším 

důvodem popsaného chování těchto skupin paliv by mohlo být odlišné chemické složení. Nelze 

opomenout ani horší vlastnosti pelet při sušení, kdy vlhkost vyprchává ze vzorku déle, zatímco 

obě uvažované obilniny byly ve formě zrn a jsou tedy pórovité; seno i sláma byly ve formě 

pelet. Vyšší hodnoty nereferenčních metod mimo zjednodušenou tak mohl být dán i touto 

vlastností slisovaného materiálu. 

 

U slámy i sena bylo pomocí metody analytického vzorku a sušících vah KERN dosaženo 

stejných výsledků vlhkosti. U obou metod byla směrodatná odchylka menší než 0,1 %. Přesnost 

tak byla relativně vysoká a nelišila se příliš od přesnosti referenční metody. [61] Při porovnání 

s reprezentativními vzorky zrn bylo zjištěno, že vliv na přesnost metod měla především míra 

homogenity zkušebního podílu. Proso neobsahovalo žádné nečistoty, stejně jako pelety 

z travnaté biomasy. U těchto paliv byla vypočtená hodnota směrodatné odchylky nízká, zatímco 

kukuřice obsahovala drť a stanovená směrodatná odchylka u ní byla vysoká. 

 

Oproti dřevinám měla travnatá paliva větší rozdíly ostatních metod vůči referenční 

a zjednodušené metodě. [61] Travnatá biomasa se oproti dřevinám lišila také ve svém 

chemickém složení. Je obecně známo že oproti dřevu mají trávy menší obsah celulózy, ale 

mohou mít vyšší obsah hemicelulózy, což může mít vliv na stanovení vlhkosti a mohlo by to 

být předmětem dalšího výzkumu. 

 

U metody analytického vzorku a sušících vah je vlhkost v řádu desetin procent vyšší než 

u referenční metody. [61] Referenční metodou bylo dosaženo u slámy o 0,3 % menší vlhkosti 

a u sena o 0,4 % menší vlhkosti. [61] Tento jev otevírá otázku, zda to není způsobeno menším 

zkušebním podílem těchto metod.  

 

U obou travnatých paliv [61], které byla předmětem výzkumu, bylo vypozorováno podobné 

chování v závislosti k jednotlivým metodám. Podle předchozího výzkumu (Kraszkiewicz 

2015) vyplynulo, že seno i sláma má podobný obsah celulózy i ostatních chemických složek 

jako hemicelulóza a lignin. [72] Vzhledem k podobnému chemickému složení i stejnému 

charakteru vzorku z hlediska tvaru a rozměrů v podobě pelet lze předpokládat, že tyto 

skutečnosti měly vliv na podobné chování obou paliv vůči metodám vlhkosti. 
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ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce se zabývala vlhkostí v tuhých biopalivech palivech a jejím stanovením. 

V teoretické části bylo zpracováno rozdělení paliv, kde byla shrnuta především tuhá biopaliva, 

jelikož jsou předmětem následného experimentu. Následně byla obecně popsána vlhkost, 

zejména z hlediska jejího uložení v palivu. Značná část práce byla věnována metodám 

stanovení vlhkosti, jejich popisu, výhodách a nevýhodách použití. Jsou uvedeny jak standardní 

zavedené metody, tak i ty méně obvyklé. Experimentální část práce sestává z kapitoly Metody 

a materiály, kde byly popsány provedené pracovní postupy s výčtem měřených paliv a kapitoly 

výsledky a data, kde bylo zpracováno vyhodnocení jednotlivých paliv, vliv strukturální stavby 

zrna na metody stanovení a vhodnost metod pro zrno. Následně bylo zrno porovnáno s dalšími 

palivy, které, byly nalezeny v odborné literatuře. 

 

Ve vyhodnocení jednotlivých paliv byly okomentovány paliva vzhledem ke správnosti, kterou 

určovala hodnota vlhkosti stanovená metodou referenční, poněvadž zahrnuje nejvíce vlivů 

jako je vztlak nebo větší objem zkušebního podílu vůči dalším metodám. V potaz byla vzata 

také přesnost stanovení konkrétní metodou daná směrodatnou odchylkou a intervalem 

spolehlivosti. 

 

Při analýze strukturální stavby zrna na metody stanovení byly porovnány časy určení vlhkosti 

sušícími váhami s vlhkostním rozdílem mezi sušícími váhami a referenční metodou. I přes 

nemožnost určit přesnou závislost bylo zjištěno, že paliva se strukturou zrna, především pšenice 

a kukuřice mají jak vysoké hodnoty rozdílu vlhkosti metod, tak i doby sušení. Tento jev byl 

přisouzen pomalejšímu a horšímu prosychání zrna vlivem jeho strukturální stavby, která je 

kompaktní z hlediska uložení vlhkosti uvnitř zrna pod jeho obalovými částmi. Další paliva, 

na kterých byla provedena tato analýza, konkrétně proso a oba druhy slunečnice vykázaly mírně 

odlišné výsledky, které byly přisouzeny především tvaru a vnitřní struktuře těchto paliv. 

Slunečnice odpovídaly z hlediska času stanovení a vlhkostních odchylek spíše chování trav. 

 

Na základě dat z vyhodnocení jednotlivých paliv a analýzy strukturální stavby zrna, byla určena 

vhodnost metod pro zrno. Bylo zjištěno, že pokud není požadován velmi velký nárok 

na přesnost a správnost stanovení, tak zjednodušená metoda je vhodná pro všechna paliva. 

Metoda analytického vzorku je nevhodná pro vzorky obsahující nečistoty a další nehomogenity 

z důvodu menšího zkušebního podílu této metody. Menší objem vzorku tak způsoboval vyšší 

náchylnost k nepřesnému stanovení vlhkosti jak z hlediska správnosti, tak přesnosti. Výborné 

výsledky, tzn. totožné hodnoty vlhkosti s referenční metodou, vykázalo pouze proso a pšenice. 

Analýza strukturní stavby zrna ukázala, že sušící váhy jsou pro zrno spíše nevhodné (vyjma 

žita). Doba stanovení byla stále menší, než u ostatních zkoumaných metod, ale vlhkostní rozdíly 

vzhledem k referenční metodě byly u většiny paliv značné. Pravděpodobným důvodem byla 

kompaktní struktura zrna. 

 

Primárním výstupem závěrečné práce tedy byla nevhodnost metody sušících vah pro zrno. 

Hodnoty vlhkosti byly u všech paliv vyjma žita výrazně nižší než hodnoty stanovené metodou 

referenční. Do primárního výstupu byla také přiřazena náchylnost analytické metoda 

na nehomogenitu zkušebního podílu z důvodu o poznání menšího maximálního objemu 

pro zkušební podíl.  
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Sekundárním výstupem bylo potvrzení přesnosti referenční metody i pro obilniny. Pouze 

kukuřice měla vypočtenou směrodatnou odchylku vyšší než desetinu procenta. Zjednodušená 

metoda vykázala podobné výsledky. Další metody takové přesnosti globálně nedosáhly. 

 

Pro porovnání s vlivem zrna na metody stanovení byla vložena i další paliva nalezená v odborné 

literatuře. Nalezená paliva byla zařazena do skupin vzhledem k jejich vlastnostem. U těchto 

skupin paliv byl jednotlivě zkoumán jejich vliv na zkoumané metody. Vypozorovaný celkový 

vliv skupin pak byl porovnán s chováním zrna v podobě dvou paliv, konkrétně prosa a kukuřice. 

Tato paliva reprezentovala dva nejčastější charaktery vlhkostních rozdílů zrn mezi metodami. 

Zrno vykazovalo především u stanovení vlhkosti sušícími váhami opačné chování k dřevinám 

a travám. Jelikož vliv dřevin na zkoumané metody je již obecně znám, u dřevních pelet byly 

dle předpokladu hodnoty vlhkosti všech metod stejné nebo velmi podobné. Ba právě metoda 

sušících vah je určena především pro dřevo. Naopak trávy a jejich forma pelet měly hodnoty 

vlhkosti analytické metody a sušících vah vyšší než hodnoty stanovené metodou referenční. To 

je však opačný jev vůči zrnům, které, měla hodnoty vlhkosti těchto metod oproti referenční 

metodě nižší. Trávy reprezentované senem a slámou ve formě pelet mají podobný obsah 

celulózy, hemicelulózy a ligninu. Byl stanoven předpoklad, že chemické složení v kombinaci 

s vlastnostmi pelet mělo vliv na rozdílné chování vzhledem k dřevinám i zrnu, které má 

chemické složení odlišné. Olejniny se zrnem nebyly porovnány z důvodu jejich vysoké 

variability ve výsledcích, která byla dána pravděpodobně rozdílným tvarem a rozměry. Byla 

však jednotlivě nalezena podobnost vlhkostních rozdílů světlice barvířské se zrnem, 

reprezentovaným kukuřicí, a to i přes velkou chemickou rozdílnost těchto paliv. Byla tím 

potvrzena hypotéza, že u olejovitých paliv zkoumaných v této práci mají největší vliv rozměry, 

tvar a vnitřní struktura. 

 

Při porovnání zrn s dalšími skupinami paliv byla vyhodnocena i z toho vyplývající rozdílnost 

volby metod. Pro dřevo jsou vhodné všechny metody za předpokladu homogenního zkušebního 

podílu. U olejnin vhodnost určena nebyla z důvodu vysoké variability výsledků. U trav je 

vhodná taktéž referenční a zjednodušená metoda, jelikož zbylé metody měly hodnoty vlhkosti 

vůči metodě referenční vyšší.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

𝐴 popelovina % 

𝐶1 kapacita první frekvence 𝐹 

𝐶2 kapacita druhé frekvence 𝐹 

𝑑 vzdálenost elektrod 𝑚 

ℎ hořlavina % 

𝐼𝑆95% interval spolehlivosti % 

𝑘 součinitel útlumu rentgenového záření / 

𝑚𝑗 hmotnost samotného vzorku (bez plechu) 𝑔 

𝑚1 hmotnost prázdného plechu pro zkušební podíl 𝑔 

𝑚1𝑗 hmotnost samotného vzorku po vysušení 𝑔 

𝑚2 hmotnost plechu se zkušebním podílem před sušením 𝑔 

𝑚3 hmotnost plechu se zkušebním podílem po sušení 𝑔 

𝑚4 hmotnost referenčního plechu před sušením 𝑔 

𝑚5 hmotnost referenčního plechu po sušení 𝑔 

𝑀𝑎 obsah vody ve zkušebním podílu analytického vzorku % 

𝑚𝑎1 hmotnost prázdné váženky a víčka 𝑔 

𝑚𝑎2 
hmotnost váženky se zkušebním vzorkem a víčka před  

sušením   
𝑔 

𝑚𝑎3 
hmotnost váženky se zkušebním vzorkem a víčka po 

sušení 
𝑔 

𝑀𝑎𝑑 obsah vody ve zkušebním podílu (analytická m.) % 

𝑀𝑎𝑟1 obsah vody ve zkušebním podílu (referenční m.) % 

𝑀𝑎𝑟2 obsah vody ve zkušebním podílu (zjednodušená m.) % 

𝑀𝑐 vlhkost dle základního vzorce NMR % 

𝑚𝑜 hmotnost absolutně vysušeného vzorku 𝑔 

𝑀𝑜
𝑇 celková rovnovážná magnetizace 𝐴 ∙ 𝑚−1 

𝑀𝑜
(𝑊𝐴)

 podíl vody ve vzorku (magnetizace) 𝐴 ∙ 𝑚−1 

𝑀𝑝 voda odstraněná předsušením % 

𝑀𝑟 voda zbylá stanovená v předsušeném vzorku % 

𝑚𝑟1 
hmotnost prázdného plechu před vysušením 

(referenční m.) 
𝑔 

𝑚𝑟2 
hmotnost plechu se zkušebním podílem před 

Vysušením (referenční m.) 
𝑔 

𝑚𝑟3 
hmotnost plechu se zkušebním podílem po vysušení 

(referenční m.) 
𝑔 

𝑚𝑟4 
hmotnost referenčního plechu před vysušením 

(referenční m.) 
𝑔 
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𝑚𝑟5 
hmotnost referenčního plechu po vysušení 

(referenční m.) 
𝑔 

𝑀𝑇 obsah vody předsušeného materiálu % 

𝑚𝑤 hmotnost vlhkého vzorku 𝑔 

𝑀𝑧 obsah vody ve zkušebním podílu zjednodušené m % 

𝑚𝑧1 hmotnost prázdného plechu před vysušením 𝑔 

𝑚𝑧2 
hmotnost plechu se zkušebním podílem před 

vysušením 
𝑔 

𝑚𝑧3 hmotnost plechu se zkušebním podílem po vysušení 𝑔 

𝑁01 
součinitel četnosti detekce neutlumené energie 

(energie 1) 
/ 

𝑁02 
Součinitel četnosti detekce neutlumené energie 

(energie 2) 
/ 

𝑁1 
součinitel četnosti detekce utlumené energie 

(energie 1) 
/ 

𝑁2 
Součinitel četnosti detekce neutlumené energie 

(energie 2) 
/ 

S plocha desky elektrody (kondenzátorové desky) 𝑚2 

𝑠𝑎 směrodatná odchylka (analytická m.) % 

𝑠𝑟 směrodatná odchylka (referenční m.) % 

𝑠𝑣 směrodatná odchylka (sušící váhy m.) % 

𝑠𝑧 směrodatní odchylka (zjednodušená m.) % 

𝑡 tloušťka materiálu mezi anténami (mikrovlnná m.) 𝑚 

𝑊 obsah vody % 

𝑊1 veškerá voda jednostupňovou metodou (tuhá paliva) % 

𝑊𝐷𝐵 vlhkost vzhledem k sušině % 

𝑊𝑒𝑥
𝑟  obsah hrubé vody v původním stavu % 

𝑊ℎ obsah zbylé vody v původním stavu % 

𝑊𝑡
𝑟 obsah veškeré vody v původním stavu % 

𝑊𝑢 útlum energie mikrovln / 

𝑊𝑊𝐵 Vlhkost vzhledem k vlhkému vzorku % 

∆𝛷 fázová změna / 

𝜀0 dielektrická konstanta vakua 𝐹 ∙ 𝑚−1 

𝜀𝑟 komplexní dielektrická konstanta 𝐹 ∙ 𝑚−1 

𝜀𝑟
′ reálná část dielektrické konstanty 𝐹 ∙ 𝑚−1 

𝜀𝑟
" imaginární část dielektrické konstanty 𝐹 ∙ 𝑚−1 

𝜀𝑟1 dielektrická konstanta první frekvence 𝐹 ∙ 𝑚−1 

𝜀𝑟2 dielektrická konstanta druhé frekvence 𝐹 ∙ 𝑚−1 

𝜆0 počáteční vlnová délka 𝑚 

𝜇1 koeficient lineárního útlumu energie (energie 1) / 

𝜇2 koeficient lineárního útlumu energie (energie 2) / 
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𝜌𝑊𝐴 hustota spinu vody 𝑝𝑜č𝑒𝑡 ∙ 𝑚−3 

𝜌𝑊𝑂 hustota spinu dřeva 𝑝𝑜č𝑒𝑡 ∙ 𝑚−3 

𝜎 vodivost 𝑆 ∙ 𝑚−1 

𝜔 úhlová frekvence 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1 

   

MIR střední infračervená oblast elektromagnetického spektra  

NIR blízká infračervená oblast elektromagnetického spektra  

NMR nukleární magnetická rezonance  

TAP tuhá alternativní paliva  

VIS viditelná oblast elektromagnetického spektra  
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Příloha 1: Naměřené hodnoty hmotnosti pro metodu referenční 

Vzorek mr1 [g] mr2 [g] mr3 [g] mr4 [g] mr5 [g] Mr [%] 

Proso 1 32,5 300,0 264,6 32,3 32,2 13,20 

Proso 2 32,3 300,8 265,0 -||- -||- 13,30 

Proso 3 33,2 299,1 264,0 -||- -||- 13,16 

Kukuřice 1 32,6 301,2 268,2 32,5 32,5 12,29 

Kukuřice 2 33,3 301,8 268,0 -||- -||- 12,59 

Kukuřice 3 32,4 309,0 276,3 -||- -||- 11,82 

Pšenice 1 32,4 333,9 301,1 33,1 33 10,85 

Pšenice 2 32,6 354,5 320,2 -||- -||- 10,62 

Pšenice 3 30,4 392,3 354,0 -||- -||- 10,56 

Slunečnice 

1 

33,3 362,6 339,5 33,1 33,0 6,98 

Slunečnice 

2 

32,5 335,9 314,6 -||- -||- 6,99 

Slunečnice 

3 

33,1 351,2 328,5 -||- -||- 7,10 

Referenční plech byl měřen vždy jeden ke každým třem vzorkům, proto jsou u vzorků 2 a 3 

u všech paliv hodnoty vynechány. 

 

Příloha 2: Naměřené hodnoty hmotnosti pro metodu zjednodušenou 

Vzorek mz1 [g] mz2 [g] mz3 [g] Mz [%] 

Proso 1 32,5 300,0 264,6 13,23 

Proso 2 32,3 300,8 265,0 13,33 

Proso 3 33,2 299,1 264,0 13,20 

Kukuřice 1 32,6 301,2 268,2 12,29 

Kukuřice 2 33,3 301,8 268,0 12,59 

Kukuřice 3 32,4 309,0 276,3 11,82 

Pšenice 1 32,4 333,9 301,1 10,88 

Pšenice 2 32,6 354,5 320,2 10,66 

Pšenice 3 30,4 392,3 354,0 10,58 

Slunečnice 1 33,3 362,6 339,5 7,01 

Slunečnice 2 32,5 335,9 314,6 7,02 

Slunečnice 3 33,1 351,2 328,5 7,14 
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Příloha 3: Naměřené hodnoty hmotnosti pro metodu analytickou 

Vzorek ma1 [g] ma2 [g] ma3 [g] Ma [%] 

Proso 1 22,7780 29,9129 28,9770 13,14 

Proso 2 23,5136 31,0941 30,0984 13,14 

Proso 3 24,7706 34,5913 33,2964 13,19 

Kukuřice 1 23,1252 29,8440 29,0329 12,07 

Kukuřice 2 24,6877 32,9194 31,9424 11,87 

Kukuřice 3 22,8410 29,5609 28,7765 11,67 

Pšenice 1 18,1839 23,0654 22,5473 10,61 

Pšenice 2 17,9474 23,8086 23,1835 10,67 

Pšenice 3 19,1239 24,8461 24,2311 10,75 

Slunečnice 1 18,3409 23,2738 22,9419 6,73 

Slunečnice 2 18,1113 21,9621 21,7025 6,74 

Slunečnice 3 19,2780 23,5964 23,3061 6,72 

 

Příloha 4: Hodnoty vlhkosti hmotnosti, vlhkosti a časů odečtené ze sušících vah 

Vzorek mpr [g] mpo [g] t [h] M [%] 

Proso 1 16,338 14,278 1,750 (odhad) 12,61 

Proso 2 25,011 21,807 2,344 12,81 

Proso 3 22,959 20,050 1,981 12,67 

Kukuřice 1 29,24 25,934 3,828 11,31 

Kukuřice 2 31,261 27,795 4,079 11,09 

Kukuřice 3 31,730 28,109 4,110 11,41 

Pšenice 1 21,012 19,011 2,239 9,52 

Pšenice 2 11,36 10,325 1,576 9,11 

Pšenice 3 - - - - 

Slunečnice 1 12,981 12,141 0,547 6,47 

Slunečnice 2 9,287 8,679 0,478 6,55 

Slunečnice 3 10,428 9,738 0,494 6,62 

mpr je hmotnost před vysušením, mpo je hmotnost po vysušení, t je čas stanovení a M je vlhkost. 

Pozn 1: Hodnoty vlhkosti byly zaokrouhleny dle norem na dvě desetinná místa pro vyvarování 

se velké chyby vlivem zaokrouhlování na jedno desetinné místo. 

Pozn 2: Ve všech případech se jedná o černou slunečnici ve formě zrn, tj. volného materiálu. 

Pozn 3: Pšenice byla z časových důvodů sušícími váhami měřena pouze dvakrát. 


