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Úvod

VLASTNOSTI OLEJNÉHO LNU Z  HLEDISKA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ
PROPERTIES OF FLAX FROM ENERGY RECOVERY POINT OF VIEW

The main object of this paper was to investigate the fuel-energy characteristics of individual part of flix (Linum usitatissi-
mum L.). The experiment was realized in agro-laboratory in The Research Institute of Agricultural Engineering in Prague in
the 2009. The weight of the individual part of flix was founded. Further were set up gross calorific value, heating value, ash
content and the moister content. From the particular measurement of the experiment were detect that the highest portion of
the weight is concentrate in the seeds 36 %. The fuel-energy properties of flix ware found. The highest ash content was
found in the roots of the plant 6, 04 % and in the seeds were founding the highest gross calorific value and the highest
heating value 26, 3 MJ.kg-1 and 24,7 MJ.kg-1, respectively.

První zmínky o pěstování lnu pocházejí z Mezopotámie
odkud se tato plodina rozšířila do Egypta, Středomoří, Per-
sie a Indie. Do  Evropy se len dostal díky Římanům a Slova-
nům. V současné době jsou největšími Evropskými pěsti-
teli lnu Francie, Belgie a Holandsko. V ČR má pěstování lnu
dlouholetou tradici. Především v podhorských a brambo-
rářských výrobních oblastech představoval významnou
tržní plodinu (MZE, 2009). Do roku 1990 se průměrná skliz-
ňová plocha přadného lnu pohybovala nad úrovní 20 tis.
ha. Od roku 1992 osevní plochy postupně klesaly, v roce
2009 bylo přadným lnem oseto pouze 153 ha. U olejného
lnu byl zaznamenán mírný nárůst sklizňových ploch. Podle
ČÚS byla v roce 2009 sklizňová plocha olejného lnu 606 ha
a 1171 ha v roce 2008 (ČÚS, 2009).

Hospodářsky nejvýznamnější je len jednoletý
s nepukavými tobolkami pěstovaný v jarní formě. Tento len
se podle velikosti semen dělí na len olejný (větší semena) a
len přadný (menší semena).

 Len je citlivý především na zásobování vodou a proto
by měl být pěstován v oblastech, kde je úhrn srážek větší
než 600 mm ročně. V období vegetace potřebuje asi 250 mm
srážkové vody. Menší nároky má na půdu, která by ovšem
měla být prostá plevelů. Plevele jsou velmi vážnými škodli-
vými činiteli lnu, protože silně konkurují lnu při příjmu živin
a vláhy z půdy (ŠMIROUS A KOL., 2009). Z půdních druhů
nejlépe vyhovují půdy hlinité a hlinitopísčité,s dobrou zá-
sobou humusu. Půdní reakce by měla být neutrální až mírně
kyselá (pH 5,5 do pH 7,0). Podle délky vegetační doby (85-
110 dní) se odrůdy dělí na rané, středně rané a pozdní.

Lněná vlákna jsou celulózové povahy a jsou využívána
především v textilním průmyslu. Jsou velmi pevná, trvanli-
vá, odolná hnilobě. Pevnost vlákna je ovlivňována pod-
mínkami v období růstu, délkou vegetační doby a průbě-

hem rosení, ale také tírenským zpracováním (ŠMIROUS A KOL.,
2009). Obsah vlákna ve stonku kolísá kolem 25-30 % hmot-
nosti stonku. Jakost vlákna se vyjadřuje v TEXech. Jeden
TEX je hmotnost 1 km vlákna v gramech. Čím je hodnota
TEX nižší, tím je kvalita lepší a naopak

Vlákno i pazdeří lze však využít i v jiných odvětvích prů-
myslu. V papírenském průmyslu slouží jako surovina
k výrobě speciálních papírů – grafický papír, bankovky, ci-
garetový papír. Dále je len využíván ve stavebnictví jako
zvukově a tepelně izolační materiál, k výrobě rohoží a pří-
rodního linolea. V nemalé míře našel len své místo
v automobilovém a leteckém průmyslu, kde jsou z něj vyrá-
běny interiérové panely. Ze lnu se vyrábějí i tzv. bioodbou-
ratelné výrobky jako jsou pěstební kelímky, obalové nádo-
by, přepravky. Výhodou lněných výrobků oproti výrob-
kům ze syntetických materiálů je jejich recyklovatelnost a s
ní související šetrnost k životnímu prostředí. Len lze rov-
něž zpracovávat v energetice ve formě briket a pelet. Podle
Strašila (2009) dosahuje „energetická výtěžnost“ u lněné
slámy 70,2 GJ.ha -1 a spalné teplo je 18,580 MJ.kg-1. Lněné
semeno se využívá v potravinářství, krmivářství, farmacii a
kosmetice, ale i v chemickém průmyslu, např. k výrobě ba-
rev a fermeží.

Z dostupné literatury se problematice energetického vy-
užití lnu věnuje několik prací, ale v žádné není len jako hlav-
ní předmět výzkumu. Pokusy s fluidním zplynováním po-
sklizňových zbytků popisuje ve své práci Baláš a kol. (2005).
Práce obsahuje výsledky hrubého rozboru z palivářského
hlediska, hodnotí negativní vliv nízkého poměru síry a chlo-
ru na životnost spalovacího zařízení a pozitivně hodnotí
tuto hodnotu u lnu (?3) v porovnání se šťovíkem (0,6) a
řepkovou (1,26) a obilní (0,39) slámou.
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Výsledky a diskuseMateriál a metody

Pokusná měření byla realizována v roce 2009 v agrolabo-
ratoři VÚZT, v.v.i.. Cílem bylo stanovit energetické vlast-
nosti jednotlivých částí lnu olejného. Předmětem zkoumání
byla odrůda AMON. Termín sklizně byl 24. a 25. srpna 2009.
Měření byla realizována 27. srpna až 11. září 2009. Dále byly
stanoveny vybrané vlastnosti stonku čtyř odrůd olejného
lnu. Vzorky byly v době mezi sklizní a zpracováním sklado-
vány v zastřešené zděné hale, v důsledku čehož se zvýšil
obsah sušiny o cca 10 %.

Pro účely stanovení vlastností jednotlivých částí, byly
rostliny ručně rozděleny Jednotlivé části byly následně
analyzovány zvlášť. Průměrná délka rostliny byla 107,6 cm.
Vzorky rostlin byly rozděleny na tyto části:

kořen
vlákno
pazdeří
semeno
prázdné tobolky

Byla stanovena hmotnost jednotlivých částí. Dále bylo
u těchto částí stanoveno spalné teplo, výhřevnost, popel a
obsah veškeré vody.

Stanovení spalného tepla a obsahu sušiny ve zkouma-
ných vzorcích bylo realizováno standardním laboratorním
postupem podle ČSN ISO 1928:1999 a podle ČSN 44
1377:1978.

Výhřevnost byla stanovena výpočtem podle ČSN 44 1352
a popel podle ČSN ISO 1171:2001. U lněného stonku byl
dále stanoven obsah síry podle ČSN 4 1353 a obsah chloru
podle ČSN ISO 587.

Pro stanovení spalného tepla byl použit kalorimetr HA-
AKE fisons HC 10 a analytické váhy Mettler AE 160. Pro
stanovení obsahu sušiny byla použita laboratorní sušárna
MEMMERT a váhy Kern 572.

Údaje získané při měření byly využity pro výpočet vý-
hřevnosti.

pazdeří
19%

vlákno
15%

kořeny
19%

tobolka 
prázdná

11%

semeno
36%

Graf 1: Hmotnostní podíl jednotlivých částí  rostlin (%)

V grafech 1, 2 a 3 jsou zpracovány výsledky provádě-
ných měření.

Z grafu 1 vyplývá, že největší podíl hmotnosti u odrůdy
Amon zaujímají semena, a to 36 %. Nejmenší podíl tvoří
prázdné tobolky 11 %. Pazdeří a kořeny se na celkové hmot-
nosti podílí shodně 19 %. Podíl vlákna tvoří 15 % hmotnos-
ti celé rostliny.

Nejvyšší obsah popele byl zjištěn v kořenech (6,04 %).
Nejméně popele obsahovalo pazdeří 2,22 %.

Nejvyšší hodnota spalného tepla byla zjištěna u semen
26,3 MJ.kg-1. Nejnižší hodnota spalného tepla byla naměře-
na u vlákna 16,4 MJ.kg-1. Při hodnocení výhřevnosti byla
nejvyšší hodnota naměřena u semen 24,7 MJ.kg-1. Nejnižší
výhřevnost byla zjištěna u vlákna 14,8 MJ.kg-1.

Pro účely stanovení energetických parametrů stonku,
byly v roce 2009 analyzovány vzorky 4 odrůd olejného lnu,
potencionálně využitelných pro nepotravinářské využití.
Byly analyzovány odrůdy:

- Lola
- Amon
- Bilt star
- Flanders

U vzorků zmíněných odrůd byl stanoven obsah veškeré
vody, prchavé hořlaviny, neprchavé hořlaviny a popele.
Dále byly  stanoveny hodnoty spalného tepla, výhřevnos-
ti a obsah síry a chloru. Získané výsledky jsou v tabulce
T01.
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    LOLA AMON FLANDERS BILT STAR 

obsah vody: %hm. 6,59 7,1 6,84 6,43 

prchavá hořlavina %hm. 73,58 73,29 72,82 72,82 

neprchavá hořlavina %hm. 17,5 17,3 17,72 18,11 

popel: %hm. 2,33 2,31 2,62 2,64 

S: %hm. 0,037 0,029 0,028 0,038 

Cl: %hm. 0,028 0,013 0,018 0,019 

spalné teplo: MJ.kg-1 18,5 18,42 18,31 18,49 

výhřevnost: MJ.kg-1 17,13 17,04 16,93 16,88 

 

Tab. 1: Energetické vlastnosti vybraných odrůd olejného lnu

Graf 3: Spalné teplo a výhřevnost u jednotlivých částí rostliny lnu (MJ.kg-1)

Graf 2 : Procentický podíl popele v jednotlivých částech lnu (%)
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Abstrakt:
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Závěr

Literatura:

Z prováděných měření vyplývá, že hmotnostní podíl se-
mene na celé rostlině lnu je 36 %. Celý zbytek rostlin (tj. 64
%) zůstává při zpracování olejného lnu nevyužit. Nejnižší
podíl hmotnosti na celé rostlině tvoří prázdná tobolka 11 %.
Vlákno se na hmotnosti celé rostliny podílí 15 %. Semeno
lnu vykazuje také ze všech hodnocených částí nejvyšší
hodnotu spalného tepla a výhřevnosti. U měřeného vzorku
odrůdy Amon dosáhla hodnota spalného tepla semen 26,3
MJ.kg-1. Nejnižší hodnota spalného tepla byla naměřena u
vlákna 16,4 MJ.kg-1. Nevyšší hodnoty výhřevnosti dosáh-
la rovněž semena (24,7 MJ.kg-1). Nejnižší výhřevnost byla
zjištěna u vlákna (14,8 MJ.kg-1).

Hodnoty spalného tepla jsou u jednotlivých částí
s výjimkou semen srovnatelné. Zvýšené hodnoty spalné-
ho tepla u semen způsobuje obsah oleje.

Nejvíce popele je v kořenech 6,04 %. To je způsobeno
vyšším obsahem anorganických nečistot z půdy. Nejméně
popela zbylo po spálení pazdeří 2,22 %, což potvrzuje jeho
dřevitý charakter. Obsah popele ve vláknu byl u  zkouma-
ného vzorku 4,45 %.

Při analytickém rozboru stonků různých odrůd olejného
lnu byla nejvyšší hodnota spalného tepla byla stanovena
u odrůdy Lola (18,50 MJ.kg-1), nejnižší u odrůdy Flanders
(18,31 MJ.kg-1). Obsah popele ve stonku jednotlivých od-
růd je na úrovni 2,31 % (Amon) až 2,64 % (Bilt star). Poměr
síry a chloru se pohybuje v rozmezí 1,32 (Lola) až 2,23
(Amon).

Šmirous (2009) uvádí, že rozdíly jsou způsobeny klima-
tickými podmínkami stanoviště, výživou a agrotechnickým
postupem pěstování, ale zejména odrůdou. Vlastnosti su-
rovin však může ovlivnit i termín sklizně a způsob sklado-
vání. Zatímco poměry u zkoumaných odrůd olejných lnů se
vzájemně liší nepatrně (což potvrzují výsledky v tabulce
T01), mezi přadnými a olejnými odrůdami jsou značné roz-
díly.

Příspěvek vznikl v rámci řešení výzkumného projektu
NAZV QI92A143 - Výzkum vhodných odrůd a nového způ-
sobu zpracování olejného lnu (Linum usitatissimum L.)
pro nepotravinářské a energetické využití.
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Cílem práce bylo stanovit energetické vlastnosti jednotlivých částí lnu olejného. Pokusná měření byla realizována v roce
2009 v agrolaboratoři VÚZT, v.v.i.. Byla stanovena hmotnost jednotlivých částí. Dále bylo u těchto částí stanoveno spalné
teplo, výhřevnost, popel a obsah veškeré vody. Z prováděných měření bylo zjištěno, že největší podíl hmotnosti na celé
rostlině lnu tvoří semena 36 %. Při stanovení popele dosáhl nejvyšší hodnoty kořen 6,04 %. Při hodnocení spalného tepla
bylo zjištěno, že nejvyšší hodnoty dosáhla semena 26,3 MJ.kg-1. Nevyšší hodnoty výhřevnosti dosáhla rovněž semena 24,7
MJ.kg-1.






