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H|avnívýhodou energetické biomasy V porovnání5 ostatními obnovi

te|nými zd roji energie je snadná akumuIace a regu|ovate|no5t Výkonu

pod|e potřeby' Nabízíse otázka, nakoIikje bioma5a Výhodná i z ener

getického h|ediska tedy z poméru energie V|ožené a zí5kané' To bylo

cí|em našeho Výzkumu.V hodnoceníjsme se zaměřili na produkci pev

ných tvarovaných biopaIiV (pelet, briket), bioplynu a kapalných biopa

liv (L4ERO, bioetanol).

U Vybraných druhů cíleně pěstované biomasy byly stanoveny \,li'robní

nák|ady na měrnou jednotku paIiva a energetická efektivnost těchto

paIiV tedy poměr zí5kané energie (obsažené V paIiVu) k VIožené eneÍ

9ii, tj. energii 5potřebované při ýrobé paIiva.

Do spotřebované energie je zahrnuta jen přÍmo spotřebovaná ener

gie na jednot|iVé části technologického procesu (tj. není uvažována

energie,,minu|á,i spotřebovaná napi na materiá|oVé Vstupy hnojiva,

osiva, chemické ochranné prostředky atd', na výrobu mechanizačních

prostředků, na pracovní 5í|u apod')' 5potřebovaná energie se dělí na

tři h|avníčásti energie na pěstovánía 5k|izeň, energie na sk|adování

a manipulacia energie na q7robu biopaliv:

- EneÍgie na pěstovánía sk|izeň:

Zahrnuje spotřebu energie na všechny pracovníoperace od přípravy

půdy, přes za]oŽení porostu, jeho ošetřování během Vegetace aŽ po

sklizeň a odvoz produktu z po|e do střediska zemědělského podniku.

Techno|ogie, spotřeba energie a ekonomika pěstovánía sklizně pro

dukce se zpracovává s Využitím mode|ovacího databázového progra

mu- Program je pro uživate|e ze zemědělské praxe Vo|ně kdispozicina
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- Eneřgie na sk|adováni a manipu|a(i:

Zahrnuje spotřebu energie na soubor opeÍací související s posk|iz.

ňovým zpracováním, uIoŽením, skladováním a Vysk|adňováním pro

dukce. Energie na dopravu Vstupních surovin z místa Usk|adnění do

místa zpracování je Výrazně ovlivněna kapacitou zpracovate|ské |inky.

se zvyšující 5e kapacitou narůstajídopravnÍVzdá|eností,a tedyenergie

spotřebovaná na dopravu a klesá energetická efektivnost biopa]iva'

- EneÍgie na v}irobu biopaIiv:
Zah|nuje spotřebu energie na transformaci biomasy na konkÍétnídrUh

biopaIiVa. Údajejsou získányz podk|adů firem zabýajících se výrobou

těchto paIiV a rovněžjsou zahrnuty Výs|edky V]astních Íněřenípřiqiro-

bě biopaIiv v rámciýzkumných projektŮ.

Výpočet energie obsažené V paIiVu 5e Iišíu jednotIiVých druhů biopaIiV

Pro pevná tvarovaná biopaIiva je stanovena na zák|adě průměrného

Výnosu (uvažuje se Výnos suché hmoty o sušině 85 0/o) a Výhřevnosti

biomasy. Výhřevnost jed not|ivých druhů bioma5y je stanovena na Zá

k|adé dostupných informačních Ždrojů a korigována podle Výsledků

V|astních měření. U Vybraných p|odin se pohybuje od ] 4,4 do 
,l5,B 

G]/t.
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U biopIynu je \ry7počet získané energie opět záVis|ý na průměrném

lfinosu s|edovaných p|odin a měrné produkci biop|ynU z nich. obsah

sušinyje u kukuřice počítán 30 o/o a u čiroku 25 o/o' Údaje o měrné pro

dukci biop|ynu by|yzí5kány na zák|adě V|astních Iaboratorních pokusů

a z dostupných zdrojů V odborné |iteratuře' obsah metanu V bjop|ynU

je pro Výpočty stanoven na 55 %'Ve|ikost bjop|ynové stanice odpovídá

instaIovanému eIektrickému Výkonu kogeneračnÍjednotky 500 kW".

Energie obsažená v kapa|ných biopa|ivech je rovněž ka|ku|ována

s ohIedem na hektarové q7nosy, bi|anci měrné spotřeby s|edovaných

plodin na jednotku Vyrobených biopaIiV a jejich energetickou hod.

notu. U kapaIných biopaIiV.je do ce|kového obsahu energie zah|nUta

i energie obsažená V pšeničné, resp. řepné 5lámě.

BiIancevycházízdIouhodobých výsIedků řešenÍVýzkUmných projektú

a záměrů VÚZT, v v. i', a je V souLadu 5 p|atnými technickými norma

mia normativy pro kapaIná i tuhá biopaIiva, především s oh|edem na

hUstoty biopaIiV a VýhřeVnosti biopaIiV a VedIejších produktů konVerze'

Ekonomika ýroby a energetická efektivnost biopaIiV by|y spočítány

pro devět Vybraných druhů biomasy. Pro !^/robu pevných tvarovaných

biopaIiV byIo po5ouzeno pět druhů energetických pIodin, pro produkci

biop|ynU dva a pro produkci kapaIných biopaIiv rovněž dVě p|odiny'

Vý5ledkyj5ou 50uhrnně uVedeny V tabulce'

Z údajů V tabu|ce Vyp|}'Vá, že nejvyšší energetickou efektivnost Vyka-

zují podIe očekávání pevná tvarovaná biopaIiva. Nej|epšího Výs|edku

by|o dosaženo u ozdobnicečínské díkyvysokému Výnosu suché hmo

ty z hektaru a nižším energetickým nárokům p|odiny na pěstovánÍ

a sklizeň'Ve|mi dobrých výsledků však by|o dosaženo U Všech posuzo-

Vaných plodin. HoršiVýs|edky by|y získány u uš|echtiIejších p|ynných

a kapalných biopaIiV. obě sledované plodiny pro produkci b]op|ynu

- čirok i kukUřice dosáh|y téměř stejných hodnot' Nepatrně |epšího

výs|edku bylo dosaženo u čiroku, u kterého však vychází horší ekono
.nika V poíoVndnI s '(ukUiiL|'Ve|ke rold||V paL Wkd/JiP b ondfld l\,4tŘo

a bioetano|, a to zejména kVů|i řádově Vyšším energetickým Vstupúm

na \4j'robu biopa|iva' MERo tak dosahuje Výs|edku srovnate|ného

5 energeticky méně efektivními pevnými biopaIivy, kdežto bioetanoI

dosáhI vůbec nejhoršího VýsIedkU'

Ekonomické ukazateIe i ene19etickou efekt!Vnost biopaliV múŽe Výraz

ně oVIiVnit kapacita zpracovate|5ké |inky'Vyššízpracovate|5ká kapacita

producenta biopaIiv může b)h prospěšná pro ekonomiku podniku,

a|e energetická efektivnost biopa|iV 5e snižUje. Se zvyšujícíse kapaci

tou naÍůstajítotiž dopravní Vzdá|enosti, a tedy energie spotřebovana

na dopravu vstupních 5urovin. V této studii není enerqie na dopravu

Vstupních surovin zahrnuta, protoŽe je pÍáVě záVis|á na kapacitě zpra

covate|e' Napi u biop|ynov]'ch stanic 5e odhaduje, Že eneÍ9etická efek.

tivnostBPs s kapacitou 100 kW" je otřetinu Vyššínež u BPs o instalova

jiririchter
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Ekonomika a energeti(ká eÍ€ktivnost vybÍaný(h eneř9€tický.h p|odin

Přoduk(e biomasy lp|odiny)
ozimá

nepka
o'imá

r) NákIady va ÍiabiIn í Kč/ha 8054 24 412 22 595 5 582 17 709 25 622 17 383 23 887
2) Nákladyfrxni Kč/ha 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3500 3 500 3 500
r) Vynos - hlaVnÍho plodu|\tu r/ha 9,O 12,O 12,0 9,O 11,5 45,O 40,0 ó'0

Vynos. ved|e]Šiho píoduhu 5,0 6,0
5) Cena (CZV) Kč/t 1244 2 326 2175 1009 1444 436 724

6)
VíupyeneÍgie stroje (pěstování
+5kIizeň)

l/ha 33,7 80,2 25,1 26,1 74,5 52,4 79,8 86,5

7)
Vstupyenérgie 5tÍoje (pěstování
+ skliŽéň) I189 2 429 886 921 2 769 18r''9 3 062 2 415 3 052

8)
VíUpyenergie 5kIadoVánÍ+

i\4Jlha 90 120 120 90 231 432 293

9) Vstupy energ ie ' zpracová n í 3 150 4200 4200 3 150 4 025 20 473 23216 )2 000 2 300
t0) VstUpy eneřqiece|kem MJ/ha 4429 7 149 5 206 4161 7 025 23744 27 546 25 247 5 645

|) Bioetanol MEŘo

12)
lúěrná jed n' energetického
produktu (biopaliva)

l]l celkovýobsah eneÍ9ie hIaVní
@/ha 134,4 175,4 r83,9 176,1 44,4

14)
ceIkovýobsah eneÍgié - VedIejší d/ha t2,o 87,0

'15) ceIkovýobsah enerqie GJlha 134,4 175,4 r83,9 176,7 121,5 137,8 120,4 130,1

í\'4nožství energetického produktu
(bípá|iva) 8,1 I 1,6 ,6 8,7 1',t,2 69aZ z 362 1 257

17) NákIad na zpÍacování Kč/mjbp I 000 I 000 I 000 I 000 I 000 3,1 3,r 7,0
l8) Cena paliva n. trhu Kčlmjbp 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 19,6 20,2

507,3 614,2 447,2 476,6 629,4 10,7

2A) obsah eneíq(e na Vysttlpu 15400 t5100 r5 800 14 400 t5 840 19,7 19,7 20,5 34,3

21)
EneÍqetickáefektiVnost zGkaná/
vIožená enérgie 30,4 24,6 15,3 25,2 5,0 4,4 23,1

2)nák ádylixni u ahÍn!]i piedevjím náklády ná půd! (nájemné dané)' L.7lobnia spláVni reŽ ipodniku' d]uhÓvou s UžbU, pojiténi'odpB b!doý'
]]'4)výnÓs eneÍge ckého produk! a výhřevnÓíjrcU pro ieaniu a ba lky uvážovány pil5tandaÍdnim obsah! 35 % sUš nt'
5)cená (czv) jedná 5e o |ák adovou cen!.a]édnotfu Výnoa produk!
6), /) énéÍqie pá]iva spotiebovaného na iechno og]ipěstovánip]odinyod piip.avy půdyáž po 5k izeň a odvoz ploduk.c,
8)e.elqienask]adováníamanipllac(pievzatozpÍÓvoz|ichpodk]adŮavýsedkůVýzkumnýchpíoj€hŮ.lolú]/tseno'náma;22M]/robiirj]áŽé]],7M]/t),
9)eneÍqie na ÍaníÓrmacib omasy na biopa ivo (pieuato z pod| adů Úíob.ů a Ýýs éd(Ů Výzktmných pro]eků)
l])mnoŽstvivvrÓbeňého biooa iva na l ha'
l4)' ]5' ]6)mnÓžstvienerg ev b opa|Vu, Íanove.Ó ná zá[|adě mnoŽsiví b opa|Va a výhléVno5tj(! ruhých b opa]iv pli I2%vhkoÍi)'
l7]nák adv na traníormacib omasv.a bioÓa iva:

brikety/pe]ety - 5e u ýe ký.h
počtar spjie s Vyšjími náklady)

nes o!Ží| ýi|obé' a e kVyUžtiBP nicméně VcRjsou všechnyzéhědělské BPs vybaveny koqeneDčnijednolko!),
- boelanoL' [,lERo (mety|elter maíných kyse ]n řep|ového o|eje) nákady]5o!vKč/(podepÓd[|adůodÚÍobců)'

I3).enapa]Vazaměrnou]ednotkubiopa]vá(bezDPH)'
l9)mnoŽíVien€rgeVloŽené(přepočtenonaměÍnoUiednork!b]opa|Vaukápánýchbiopa]ÝneniUVedenozdi]Ýodu'žeVede]
20) eneÍqetická hod|ota měÍné iednotky biopa iVá'
2l)e.elqetická efé[tivnoÍ- uvádi poměr mezienergiizG[ano! a enerq iV]oŽenou

ném eIekrickém \4'konu 2000 kW", nicméně nejIepších ekonomických

ýs|edků dosahujíBPS s \^/konem ko|em 
,l000 

kW". obdobnérnlsledky
|ze očekávat i u kapa|ných biopa|iv kde je třeba ještě počítat s energií
na distribuci paliva ke konečným uživate|ům.

nologického 5y5tému. Pro podrobnější s|edováníby by|ovhodné uva-
Žovat itzv energiiminu|ou (tj. v|oženou do \^ýroby hnojiv chemických
ochranných prostředků,strojů atdj a energii spotřebovanou na dopra-
Vu u Větších \^i'robců.

Je třeba se zabýVat i ekonomikou Využití obnovitelných zdrojů ener-
gie. Ukazuje se že Využití biomasyje energeticky efekivnípráVě V těch

AE - 1/)014

brikety ze zemědělske biomasy).

případech' kdÉ 5e VyužíVií tam v místě svého vzniku (nej|épeje, kdý
producent i uživateI biomasy je jeden subjekt).
Energetické VyužíViáníbiomasy by mě|o b't orientováno předeVším na
Využití odpadní a zbytkové biomasy, energetický potenciá| této bio.
masy,jeznačný
Také se ukazu,,e, že \^ýhodné je VyužÍVanítěch energetich'ch plodin.
které neýadujíýrazně,jší změny V technickém vybavení zemědě|-
ského podniku a umožňujíV případě potřeby rych|ý návrat pozemku
do 5féry potravinář5ké produkce.

(Výdedl<y byly zÍskány v rómci řešeníVýzkumného projektu č.TA 01020275
VýJvoj nové technologie a strojniho vybovení pro velkoformótové topné

Vý5ledky zahrnují pouze efekivnost energie přímo V|ožené do tech.




