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MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍHO DŘEVA PO ŘEZU VINIC FORMOU VÝROBY
TOPNÝCH BRIKET

POSSIBILITIES  OF  WASTE  WOOD  AFTER  VINEYARD  PRUNING  UTILIZATION  VIA  PRODUCTION
 OF BRIQUETTES

O. Mužík, J. Souček, Z. Abrham
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

Abstract
This contribution is focused on possibilities of the briquettes production from waste wood after the vineyard pruning. The
vine cane of four different varieties was chipped by the disc chipping machine. After drying to 9.5 % moisture the chipped
material from the vine cane was pressed in the form of cylindrical briquettes using the hydraulic press with solid pressing
chamber. Subsequently the vine cane briquettes analysis and combustion test were carried out at the laboratories. The
performed measurements have verified that the vine cane briquettes have comparable mechanical and energy properties as
those from energy wood species produced in the identical devices.
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Úvod

Materiál a metodika
Produkce a vlastnosti réví

V ČR je v současné době zaregistrováno přes 19 000 ha
vinic, z toho něco přes 16 000 ha ve stádiu plodnosti. Množ-
ství vyprodukovaného réví závisí na odrůdě, stáří a hlavně
na typu vedení (počtu keřů na 1 ha). Průměrné hodnoty se
pohybují v množstvích 0,45 – 1,20 kg na hlavu, což v prů-
měru představuje asi 3,50 t.ha-1[1]. Přesnější  údaje jsou
uvedeny v tabulce 1, ve které jsou pro střední vedení (SV)
a vysoké vedení (VV) vyčísleny počty keřů na 1 ha (kore-
sponduje se sponem výsadby) a dále jsou jednotlivé odrů-
dy rozděleny na odrůdy s menší a větší produkcí dřeva.

Způsob  Stáří Počet Odrůda révy  Produkce odpad. dřeva Průměr 
vedení [roky] [ks.ha-1] vinné [kg.keř-1] [t.ha-1] [t/ha] 

SV1 15 4 500 Tr3, RV4 0,45-0,50 2,0-3,2 3,05 
   Svg5, PM6 0,60-0,70 2,7-3,2  

VV2 13 3 300 RV4, RB7, RŠ8 0,70-0,80 2,3-2,6 3,50 
   Svg5, Sv9 0,90-1,20 3,0-4,0  

 

Tab. 1 Produkce odpadního dřeva po řezu vinic [1]

1střední vedení, 2vysoké vedení, 3Tramín, 4Ryzlink vlašský, 5Sauvignon, 6Portugal modrý,
7Rulandské bílé,  8Rulandské šedé, 9Svatovavřinecké

Objemová hmotnost réví závisí na vlhkosti, při 30 - 35 %
vlhkosti se pohybuje od 250 do 350 kg.m-3

Postup výroby a stanovování vlastností briket z réví
K pokusu bylo použito réví získané z VSV Karlštejn ze

čtyř různých odrůd – Modrý Portugal, Svatovavřinecké,
Veltlínské červené ranné a Müller Thurgau v přibližně stej-
ném poměru. Réví bylo hned v den sběru, koncem února
letošního roku, štěpkováno diskovým štěpkovačem PEZ-
ZOLATO – 110MB. Vlhkost réví v době sběru a štěpková-
ní byla 63 %  a  měrná  hmotnost  štěpky  480 kg.m-3.   Vý-
konnost  štěpkovače  a     spotřeba  paliva  jsou uvedeny
v tabulce 2.

Možností smysluplného využívání odpadního dřeva po
řezu vinic (tzv. réví) není mnoho. Dříve nejčastějším způso-
bem zpracování réví bylo jeho vyhrnutí z meziřadí a násled-
né neúčelné spálení. Kromě emisní zátěže ovzduší je tento
způsob likvidace v rozporu se Zákonem o odpadech.
V současné době se nejčastěji využívá drcení réví přímo
v meziřadí, kde je rozdrcené réví ponecháno pro následný
rozklad. Další možností je využití réví jako suroviny pro
výrobu pevných biopaliv nebo jako surovinu do kompos-
tu [2].

Pro stanovení zrnitosti štěpky byla provedena sítová
analýza. Výsledky sítové analýzy podle ČSN ISO 9276-1
provedené na plechových sítech s kruhovými otvory jsou
uvedeny v tabulce 3.

Štěpka byla odvezena do zastřešené budovy bez vytá-
pění, kde byla skladována volně na betonové podlaze na
hromadě o výšce cca 0,5 m. V prvních dvou týdnech byla
hromada dvakrát překopána a poté už ponechána volně
ležet. Během 3 měsíců od konce února do konce května
štěpka postupně vysychala z původních 63% až na 9,5%.
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Tab. 5: Třídy emisí CO pro lokální spotřebiče na
  pevná paliva dle ČSN EN 13229

Spotřebiče s uzavřenými dvířky Třída CO spotřebiče 
Mezní hodnoty tříd emisí CO 

(při 13 % O2) [%obj.] 
Třída 1  0,31 

Třída 2 > 0,3  1,01 

 
1 1mg.mN

-3 = 0,0001 %

Výsledky

Tab. 2 Výkonnost štěpkovače PEZZPLATO - 110MB a spotřeba paliva při štěpkování réví
 Odrůda révy 

vinné 
Doba štěpkování 

[min] 
Množství štěpky1 

[kg] 
Výkonnost 

štěpkovače1 [kg.h-1] 
Spotřeba PH2 

[l] 
A MP3, Sv4 25 78 187 0,8 
B Sv4, VČ5 20 66 196 0,6 
C MT6 25 75 180 0,7 
 

Tab. 3 Zrnitost štěpky z réví podle
 ČSN ISO 9276

Tab. 4 Výkonnost lisu Briklis HLS 70 a spotřeba
         elektrické energie při lisování briket z réví

1 Přepočteno na  vlhkost 10%, 2 Natural 95, 3 Modrý Portugal, 4 Svatovavřinecké, 5 Veltlínské červené ranné
6 Müller Thurgau

Velikost částic Hustota rozdělení  
xi [mm] q3i [%] 

31,5 0,1 
22,4 6,4 
16 10,4 

11,2 13,6 
8 8,0 
7 36,3 

6,3 3,8 
5,5 5,0 
5 2,7 

4,5 2,7 
4 2,6 

3,5 1,0 
2,8 4,5 
2,5 0,3 
2 1,1 

1,4 0,5 
1 0,5 

propad 0,6 
součet 100,0 

 

 Doba 
lisování 
[min] 

Množství 
briket 
[kg] 

Výkonnost 
lisu 

[kg.h-1] 

Spotřeba 
el. energie 

[kWh] 
A 20 17,6 52,8 0,8 
B 20 18,0 54,0 0,8 
C 20 18,1 54,3 0,8 
D 15 14,4 57,6 0,6 
E 15 13,7 54,8 0,6 

 

Poté byla štěpka z réví o vlhkosti 9,5% lisována do formy
válcových briket lisem Briklis HLS 70. Jedná se o hydraulic-
ký lis s pevnou lisovací komorou. Lisovací tlak byl
v průběhu lisování nastaven na 450 kPa. Výkonnost lisu a
spotřeba elektrické energie jsou znázorněny v tabulce 4.

Následně byla provedena analýza briket z réví
v laboratoři VŠCHT (Ústav energetiky), při které byly sta-
noveny základní energetické vlastnosti briket. Obsah prv-
ků v materiálu byl stanoven chromatograficky. Hodnoty
spalného tepla a výhřevnosti byly stanoveny posle ČSN
ISO  1928 a obsah popela podle ČSN ISO 1171.

Spalovací zkouška briket byla provedena v typovém
spalovacím zařízení (Akumulační kamna SK-2 RETAP 8 kW)
v laboratoři VÚZT Praha. Při této zkoušce byly stanoveny
emise vznikající při spalování testovaných briket analyzá-
torem spalin GA 60 MADUR. Spalovací zkouška proběhla
podle ČSN EN 13229 „Vestavné spotřebiče k vytápění a

krbové vložky na pevná paliva“. Při měřeních byla průměr-
ná koncentrace oxidu uhelnatého a dalších plynných emisí
přepočtena na 13 % obsah kyslíku (O2). Podle zmíněné nor-
my musí průměrné hodnoty oxidu uhelnatého ve spalinách
splňovat mezní hodnoty pro příslušnou třídu CO, tak jak
uvádí tabulka 5 [3].

Hustota briket z réví, měřená na 10 vzorcích, se pohybo-
vala v rozmezí 760 – 870 kg.m-3. Hodnoty nad 1 000 kg.m-3

se při lisování hydraulickým lisem brikety nedosáhly. Ukáz-
ka briket z réví je uvedena na obrázku 1.
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Obr. 1: Brikety vyrobené z réví lisem Briklis HLS 70

Tab. 6 Energetické vlastnosti a chemické složení
  briket z réví

Ukazatel Jednotka Hodnota 
Vlhkost %hm. 8,11 
Prchavá hořlavina %hm. 69,62 
Neprchavá hořlavina %hm. 18,81 
Popel %hm. 3,46 
C %hm. 44,70 
H %hm. 6,42 
N %hm. 0,89 
S %hm. 0,04 
O %hm. 36,38 
Cl %hm. 0,07 
Spalné teplo MJ.kg-1 17,79 
Výhřevnost MJ.kg-1 16,20 
Bod měknutí popela °C >1300 
Bod tání popela °C >1300 
Bod tečení popela °C >1300 
 

Výsledky spalovaní zkoušky jsou uvedeny v tabulce 7.

Závěr

Při přepočtu parametrů na sušinu jsou získané hodnoty
srovnatelné s průměrnými hodnotami energetických dře-
vin typu topolu nebo vrby [4]. Obsah popela
v analyzovaných vzorcích byl mírně zvýšený (3,46 %), ale
žádný z analyzovaných vzorků nepřesáhl hodnotu 4,5 %.
Výsledky analýzy briket z réví, provedených v laboratoři
Ústavu energetiky VŠCHT jsou uvedeny v tabulce 6.

Tab. 7: Průměrné koncentrace CO, CO2, NO a NO2
           při spalování briket z vinného réví.

Naměřené hodnoty Ukazatel [mg.m-3] [mg.m-3 při 13% O2] [%obj.] 
CO 6255,0 7073,5 0,50 
CO2 - - 6,06 
NO 164,4 185,9 0,01 
NO2 0,7 0,8 - 
NOx 165,1 186,7 0,01 

 

Průměrné koncentrace všech sledovaných látek vyho-
věly hodnotám technické normy ČSN EN 13229. Emise CO
však překročily povolené množství pro třídu 1, ale s rezervou
vyhovují podmínkám třídy 2. Velmi dobře lze naopak hod-
notit emise NOx. U používaného spalovacího zařízení
s ohledem na nízký tepelný výkon sice není pro NOx stano-
vena limitní hodnota, podle Směrnice č. 13-2002 MŽP ČR
s požadavky pro propůjčení ochranné známky „Ekologicky
šetrný výrobek“ pro teplovodní kotle na spalování bioma-
sy pro ústřední vytápění do 0,2 MW (ČSN 07 02 40 a ČSN
EN 303-5) jsou však limitní hodnoty pro NOx 250 mg.mN

-3

při 11 % O2 a tyto hodnoty nebyly překročeny [3].
Z hlediska mechanických a fyzikálně mechanických vlast-

ností jsou brikety vyprodukované na hydraulickém lisu
Briklis BHL 70 srovnatelné s briketami z energetických dře-
vin lisovanými na stejném zařízení.

Výroba pevných biopaliv z odpadního dřeva po řezu vi-
nic je zajímavou možností energetického využívání réví. Ve
VÚZT provedená měření dokazují, že brikety z réví mají srov-
natelné parametry s briketami z energetických dřevin, které
byly experimentálně vyrobeny ve stejném zařízení. I přes
některé nedořešené problémy zejména logistického a eko-
nomického rázu lze konstatovat, že energetické využívání
réví se v souvislosti se zpřísňující se legislativou může stát
perspektivní alternativou drcení a ponechání réví přímo
v meziřadí na vinici.

Poznámka
Příspěvek byl zpracován na základě řešení výzkumného

projektu MZe NAZV – IG46082 „Technologické systémy a
ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné“.
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Anotace
Příspěvek pojednává o možnostech výroby topných briket z odpadního dřeva po řezu vinic. Réví ze čtyř různých odrůd
bylo štěpkováno diskovým štěpkovačem. Po vyschnutí na vlhkost  9,5 % byla štěpka z réví lisována do formy válcových
briket hydraulickým lisem s pevnou lisovací komorou. Následně byla provedena analýza briket z réví v laboratoři VŠCHT
Praha a spalovací zkouška v typovém spalovacím zařízení v laboratoři VÚZT Praha. Provedená měření dokazují, že brikety
z réví mají srovnatelné mechanické i energetické vlastnosti jako brikety z energetických dřevin vyrobených ve stejných
zařízeních.
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