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Úvod

VLASTNOSTI BIOPALIV Z RRD V RŮZNÝCH FORMÁCH ZPRACOVÁNÍ
THE PROPERTIES OF BIOFUEL FROM FAST-GROWING WOOD IN DIFFERENT

PROCESSING FORMS

The material originating from plantation of fast-growing woody species, energy poplars and energy willows was processed
into various forms of standard solid fuels, namely billet wood, short lump wood, crushed wood, wood chips and heat
briquettes of different structure. The produced biofuels was burnt in a standard combustion facility and at the same time
there were measured the CO and NOx emissions. The CO emissions aren´t dependent on used material, but depend on form
of processing. In the case of briquettes the CO emissions are considerably lower, regardless of structure and kind of
material, of which they are produced. On the contrary, the NOx emissions depend on a kind of material, of which a biofuel was
manufactured. In case of biofuels produced from energy willows they are considerably lower, which also corresponds to a
significantly lower content of organic fixed nitrogen.

Tuhá biopaliva vytvořená z rostlinné biomasy jsou dnes
považována za jistou alternativu fosilních paliv používa-
ných ve stacionárních zdrojích tepla, tj. uhlí a zemního ply-
nu. V ČR se rovněž jedná o největší energetický potenciál
z oblasti obnovitelných zdrojů energie. Předpokládá se, že
podíl energie z biomasy bude dále stoupat, protože existují
podmínky pro její rozvoj, především v oblasti biomasy cíle-
ně pěstované pouze pro energetické účely. Ze zkušeností
v posledních letech se jeví perspektivnější pěstování
rychlerostoucích dřevin (RRD) oproti stébelnaté biomase.
V okolních zemích, např. v Německu a Rakousku, rovněž i
v zemích skandinávských, především Švédsku se tyto zku-
šenosti potvrzují. Podstatou problematiky pěstování a vy-
užívání biomasy z RRD jsou jednak výnosy těchto plodin,
jednak sklizeň. Velmi důkladně jsou zkoumány nejrůznější
vlivy na výnosy, od výběru odrůdy, stanoviště, množství

srážek aj.. Při pěstování RRD mají mimo energetického užit-
ku význam i ostatní aspekty. Plantáže mají vliv na krajino-
tvorbu, zabraňují půdní erozi (1) včetně hospodaření
s vodou v krajině (2) a jsou rovněž významnou složkou bi-
ologického prostředí volně žijících živočichů (3). Z RRD se
v podmínkách střední Evropy pěstují především topoly a
vrby (2). Výnosy topolů některých odrůd jsou uvedeny na
obr. 1 (4). Pokud se jedná o pěstování energetických vrb,
jejich cílené šlechtění probíhá v Evropě od 70-tých let mi-
nulého století. Od té doby byly vyšlechtěny odrůdy
s vysokým energetickým potenciálem. Rozvoj byl zazna-
menám především ve Švédsku, kde se uvádí pěstební plo-
chy na více než 16 000 ha pro zásobování tepláren. Vý-
znamné srovnávací pokusy byly prováděny od r. 1993
v Německu (5). Na obr. 2 uvádíme výnosy některých odrůd
resp. klonů při 6-ti letém obmýtí.
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Obr. 1: Roční výnosy některých odrůd energetických topolů
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Obr. 2: Roční výnosy některých odrůd energetických vrb a interval spolehlivosti (90 %) při 6-ti letém obmýtí (1 = sklizeň
1998, 2 = sklizeň 2004) pro odrůdy: 1- Salix viminalis, Zieverich; 2- Salix viminalis, Königshanfweide; 3- Salix
viminalis, 78 – 021; 4- Salix viminalis, 78 – 101; 5- Salix viminalis, 78 – 183; 6- Salix viminalis x Salix dasyclados,
57/57; 7- Salix viminalis x Salix purpurea, Ulbrichweide; 8- Salix caprea x Salix viminalis, č. 6; 9- Salix caprea,
č. 4

Forma, v níž je získán materiál z RRD zcela závisí na způ-
sobu sklizně. V zásadě mohou být porosty sklízeny manu-
álně nebo mechanizovanou sklizní. Při manuální sklizni se
používá klasický způsob řetězovou pilou, stromy se uklá-
dají do hromad, u nichž jsou následně, rovněž většinou
manuálně s využitím stabilních drtičů či štěpkovačů, dále
zpracovány. Pro mechanizovanou sklizeň existují speciální
sklízecí řezačky. Příkladem je řezačka firmy Claas (9). Řezací
ústrojí je tvořeno dvěma okružními pilami, nad nimiž je umís-
těn podávací mechanismus pro transport kmenů. Produk-
tem mechanizované sklizně RRD je energetická štěpka, nej-
častěji jemné struktury s velikostí částic cca 1 cm. Jelikož
takto získaná štěpka má obsah vody asi 50 %, pak v případě,
že není bezprostředně použita pro spalování, je zcela ne-
zbytné ji následně sušit. Oproti mechanizované sklizni lze
při sklizni manuální získat materiál v různých formách. Štěp-
kování z volně ložených kmenů na hromadách lze provádět
až po jejich vyschnutí a tím se lze vyhnout nutnosti násled-
ného umělého dosoušení. Kmeny lze rovněž zpracovávat
do formy polenového dříví nebo jako krátké kusové dřevo
(KKD) s následným dosoušením na paletách pod přístřeš-
kem.

Při porovnání nákladů manuální a mechanizované skliz-
ně jsou náklady manuální sklizně značně vysoké. V tab. 1
uvádíme porovnání provozních parametrů a nákladů na
výrobu u dvou drtičů s produkcí KKD typů DH 10 a DH 12
(výrobce: Rojek, a.s.) a u jednoho štěpkovače, typ PZ 110mb
(výrobce: Pezzolato). Měření byla prováděna v rámci vý-
zkumného projektu. Materiálem pro desintegraci byly ruč-
ně sklizené topoly, které byly ponechány na hromadách
pro přirozené dosušení. Obsah vody v materiálu byl 13,2
%. Stroje DH 10 a PZ 110mb jsou poháněny samostatným
benzinovým motorem, drtič DH 12 je poháněn vývodovým

hřídelem traktoru, v tomto případě traktorem Zetor 69. Pro-
duktem drtičů DH je KKD, výstupním produktem štěpko-
vače PZ je štěpka s drobnou strukturou. Z tab. 1 vyplývá,
že náklady na produkci KKD jsou při použití uvedených
strojů výrazně nižší než na výrobu energetické štěpky. Vý-
razný vliv na celkové náklady má cena stroje. Při použití
drtiče DH 12 byla kalkulována cena za pronájem traktoru
400 Kč/h. Při použití vlastního traktoru producenta však
tato cena zřejmě značně klesne.

Uvedené hodnoty srovnejme s mechanizovanou sklizní
topolů upravenou sklízecí řezačkou Claas Jaguár 890. Ten-
to stroj má výkonnost cca 25 t/h (přepočteno na obsah
vody 13 %). Při ceně 5 mil. Kč, ročním využití 1 000 h a
odpisové době 4 r jsou náklady na jeho amortizaci cca 50,-
Kč/t, což je srovnatelné s náklady na amortizaci drtičů DH.
Předpokládáme-li spotřebu nafty 50 l/ha, pak náklady na
energii tvoří 0,06 Kč/kg. Náklady na obsluhu jsou pak té-
měř zanedbatelné, cca 0,01 Kč/kg. Celkové náklady na skli-
zeň pak vycházejí cca 0,12 Kč/kg. Produktem je ovšem čer-
stvá štěpka, kterou je třeba sušit a to ve značném množství,
nebo přímo spalovat. Při použití sklízecí mechanizace je však
z ekonomického pohledu nutné její dostatečné časové vy-
užití. To je ovšem možné pouze při rozsáhlých plochách
energetických plantáží

Dřevo vytěžené z energetických plantáží RRD je možno
zpracovat na palivo různými způsoby. Poměrně levným způ-
sobem se jeví jednoduché zpracování do polen nebo jako
krátké kusové dřevo (KKD). Vyššího zhodnocení materiálu
lze dosáhnout výrobou topných briket či pelet, čímž se
dosáhne mj. i podstatného zmenšení objemu, a tedy i zvý-
šení hustoty hmoty a využitelné energie (8). Z mechanických
vlastností standardizovaných paliv ve formě briket jsou
podstatnými objemová hmotnost a mechanická pevnost.
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Náklady na 
Kč/kg 

Typ 
stroje 

Výkon 
kg.h-1 Spotřeba 

paliva 
l. h-1 

Počet 
pracovníků 

obsluhy 

Výkon na 
pracovníka 

kg.min-1 obsluhu traktor3) energii amortizaci 
stroje 4)  

Celkové 
náklady 
Kč/kg 

580  3 3,22 0,52 - 0,03 0,04 0,59 DH 10 
902  5 3,01 0,55 - 0,03 0,02 0,60 

1032  3 5,73 0,29 0,39 0,06 0,02 0,76 DH 12 
1709  5 5,70 0,29 0,23 0,06 0,01 0,59 
533 1) 4,6 3 2,96 0,56 - 0,26 0,16 0,98 PZ 

110mb 391 2) 3,42 2 3,25 0,51 - 0,26 0,22 0,99 
 

Tab. 1: Naměřené provozní hodnoty parametrů drtičů a štěpkovače

1) otáčky motoru 1 700.min-1

2) otáčky motoru 1 900.min-1

3) nájem traktoru 400 Kč/h
4) předpokládá se provoz 1 000h.r-1,doba odpisů   4 r
   ceny strojů: DH 10……….84 000,- Kč

DH 12……….83 000,- Kč
PZ 110mb….340 000,- Kč

Tyto parametry jsou závislé na použitém materiálu, jeho
struktuře, obsahu vody a na lisovacím tlaku. Standardem,
z něhož lze vycházet, je rakouská norma ÖNORM M 7135
(11). Tato norma požaduje hustotu topných briket větší než
1 kg/dm3.

Pro spalování paliv na bázi dřevní hmoty a jiných biopa-
liv jsou konstruovány speciální kotle charakterizované dlou-
hou dohořívací komorou a vstupem sekundárního, případ-
ně terciálního spalovacího vzduchu. Hoření biopaliv, která
obsahují vysoký podíl prchavých hořlavin, je poměrně slo-
žitým procesem. Dokonalost prohoření je charakterizována
mj. obsahem CO ve spalinách. Podrobné popisy a analýzy
spalovacích procesů jsou uváděny v odborné literatuře (12).
Průběh hoření je významně ovlivňován složením, struktu-
rou a fyzikální formou zpracování paliva, včetně obsahu
vody. Pro různé typy biopaliv byly měřeny emisní parame-
try a byly zjištěny některé obecně platné poznatky; např.
při porovnání emisí paliv z několika energetických rostlin
se projevily vysoké emise CO u energetického šťovíku (13).
Přidáním uhelných aditiv nebo vytvořením směsi této bio-
masy s jiným rostlinným materiálem se proces hoření zlep-
šil a emise CO se výrazně snížily (14).

Paliva na bázi dřeva jsou vyráběna a dodávána v různých
formách zpracování. S výjimkou topných pelet, jsou urče-
na pro manuální přikládání do kotle. Otázkou ovšem zůstá-
vá, jaká forma zpracování je nejvýhodnější. Uvažují se dvě
různá hlediska – hledisko logistiky a dopravy a hledisko
emisí a kvality spalovacího procesu v daném spalovacím
zařízení, nejčastěji v kotlích malých výkonů.

Materiál a metody
Pro vytvoření tuhých biopaliv, která byla dále testována

byly použity následující materiály:
1) Topoly z energetické plantáže, stáří 4 roky. Průměr kme-

nů nepřesáhl 12 cm. Jedná se o hybrid Populus maximo-
viczi x Populus nigra

2) Směs energetických vrb (vrba košíkářská, vrba bílá, vrba
Smithova). Hmotnostní poměr byl 1 : 1 : 1.

Z obou materiálů byly vytvořeny různé druhy paliv, lišící
se strukturou a zpracováním. Kmeny stromů byly zpraco-
vány do formy polenového dříví, krátkého kusového dřeva
(KKD), drceného dřeva a štěpky s různou strukturou. Štěpka
byla rovněž zpracována do formy topných briket. Pro výro-
bu krátkého kusového dřeva byl použit drtič dřevní hmoty
DH 10 S. Drtič dělí kmeny na části o délce cca 9 cm. Nadrce-
ný materiál se využívá přímo jako palivo do kotlů na dřevo.
Palivo ve formě drceného dřeva bylo připraveno drtičem
větví Pirba (výrobce: Bystroň – Integrace, s.r.o.). Drcení
probíhá ve šnekovém řezacím ústrojí. Produktem jsou čás-
tice dřeva o velikosti 3 až 5 cm.

Velikost 
mm 

Poměrné množství 
% hmotnosti 

>80 0 
>40 2,4 
>25 10,9 
>20 11,2 
>15 19,4 
>10 24,6 
<10 31,5 

 

Tab. 2: Struktura energetické štěpky z topolů
vytvořená štěpkovačem Tomahawk M-P-350

Pro vytvoření štěpky byly použity dva typy štěpkovačů.
Na štěpkovači TomahavkM-P-350 (výrobce: Strojírenská
společnost W+D s.r.o.), byla připravena štěpka s větší struk-
turou částic (tab. 2). Štěpka s jemnější strukturou (tab. 3)
byla vytvořena štěpkovačem PZ 110mb. Oba druhy štěpky
byly dále zpracovány do formy topných briket o průměru
65 mm s využitím briketovacího lisu HLS 50 (výrobce: Bri-
klis, spol. s r.o.). Další typy briket byly vytvořeny ze šroto-
vané štěpky desintegrované na kladívkovém šrotovníku
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ŠV 15 (výrobce: STOZA s.r.o.), u něhož byla použita síta
s průměrem ok 8 a 15 mm. U vzorků obou materiálů ve formě
jemné štěpky byly dále změřeny jejich palivo-energetické
parametry.

Velikost 
mm 

Poměrné množství 
% hmotnosti 

>80 0 
>40 0 
>25 4,1 
>20 7,5 
>15 12,3 
>10 33,8 
<10 42,3 

 

Tab. 3: Struktura energetické štěpky z topolů
vytvořená štěpkovačem PZ 110mb

Všechny druhy paliv byly poté spalovány, přičemž byly
měřeny emise CO a NOx. Pro tyto účely byla použita aku-
mulační kamna SK-2 (výrobce: RETAP s.r.o.) (obr. 4). Použi-
tý analyzátor spalin je typu Testo 350 XL. Měření každého
paliva probíhalo po dobu 90 min s vzorkovacím intervalem
6 s. Naměřené hodnoty CO a NOx byly přepočítány na 13 %
obsah kyslíku. Pro porovnání bylo měření provedeno i
s komerčně dostupným biopalivem – dřevěnými briketami
Turbohard (výrobce: BIOMAC s.r.o.).

Obr. 4: Spalovací akumulační kamna SK-2
RETAP 8 kW

Výsledky a diskuse
Zjištěné palivoenergetické parametry použitých materiá-

lů přepočtené na bezvodý stav jsou uvedeny v tab. 4.

Složení Jednotka Energ. 
topol Energ. vrba 

Prchavá 
hořlavina % hm. 80,39 81,50 

Neprchavá 
hořlavina % hm. 15,30 17,05 

Popel % hm. 4,31 1,45 
C % hm. 50,26 50,71 
H % hm. 5,87 5,62 
N % hm. 0,55 < 0,1 
S % hm. 0,03 0,047 
O % hm. 38,94 39,23 
Cl % hm. 0,03 0,044 
Spalné teplo MJ.kg-1 19,40 19,94 
Výhřevnost MJ.kg-1 18,12 18,72 
 
Popel:   

Bod měknutí °C 1200 > 1340 
Bod tání °C 1210 > 1340 
Bod tečení °C 1220 > 1340 

 

Tab. 4: Palivoenergetické parametry topolového
a vrbového dřeva – přepočteno na bezvodý stav

Všechna paliva, která byla vytvořena z obou materiálů,
byla spalována a zjištěné emise jsou uvedeny v tab. 5.

Palivo Označe-
ní 

CO 
mg.m-3 

NOx 
mg.m-3 

Polena – topol 1 T 4020 209 
Polena – vrba 1 V 4312 142 
KKD – topol 2 T 4846 150 
KKD – vrba 2 V 4208 113 
Drcené dřevo – topol 3 T 3982 177 
Drcené dřevo – vrba 3 V 3705 91 
Štěpka hrubá – topol 4 T 3739 186 
Štěpka hrubá – vrba 4V 4020 111 
Štěpka jemná – topol 5 T 5828 193 
Štěpka jemná – vrba 5 V 6852 98 
Briketa (štěpka hrubá) 
– topol 6 T 2856 199 

Briketa (štěpka hrubá) 
– vrba 6 V 2783 105 

Briketa (štěpka jemná) 
– topol 7 T 2736 152 

Briketa (štěpka jemná) 
– vrba 7 V 2618 131 

Briketa (šrot ø 15 mm) 
– topol 8 T 2902 195 

Briketa (šrot ø 15 mm) 
– vrba 8 V 3013 109 

Briketa (šrot ø 8 mm) 
– topol 9 T 2720 188 

Briketa (šrot ø 8 mm) 
– vrba 9 V 2513 88 

Briketa Turbohard 10 1651 89 
 

Tab. 5: Provozní měření vybraných plynných
emisí biopaliv při referenčním obsahu O2 = 13 %
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Obr. 5:  Průběh emisí CO a NOx při spalování
briket z energetických topolů – šrot ř 15 mm.
Referenční obsah O2 = 13 %
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Obr. 6:  Průběh emisí CO a NOx při spalování
briket z energetických vrb – šrot ř 15 mm.
Referenční obsah O2 = 13 %
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Obr. 7: Průběh emisí CO a NOx při spalování
dřevných briket Turbohard Referenční obsah
O2 = 13 %

Z průběhu emisí dle tab 5 vyplývají dva zásadní poznat-
ky. Průběhy emisí CO jsou prakticky stejné u paliva stejné
formy, nezávisle na druhu materiálu. Emise CO jsou značně
vysoké u materiálů 1 až 5, tzn. u všech forem zpracování
mimo briket. Zpracováním materiálů do briket se tyto emise
výrazně snižují. Spalovací zařízení je přitom v provozu
v režimu pro třídu I dle (10). Pro emise NOx je možno namě-
řené hodnoty porovnat se směrnicí MŽP č. 13 – 2006 defi-
nující požadavky pro propůjčení ochranné známky ,,Ekolo-
gicky šetrný výrobek“ pro teplovodní kotle na spalování
biomasy do tepelného výkonu 200 kW. Směrnice udává
emisní limitní hodnotu obsahu NOx (250 mg . m-3) při 11 %
obsahu O2. Po přepočítání na 13 % obsah O2 je tato limitní
hodnota rovna 200 mg . m-3

N. Tato hodnota byla u měře-
ných paliv překročena pouze u polenového dříví z topolů,
a to nevýrazně. U paliv z energetických vrb jsou přitom
emise NOx, oproti palivům z topolů, nižší. To zřejmě souvisí
s výrazně nižším obsahem organicky vázaného dusíku
v palivech.

Emise CO jsou u všech paliv z energetických dřevin vyš-
ší oproti briketám Turbohard. Příčinou je zřejmě značné ko-
lísání této veličiny, jak lze vyčíst z porovnání grafů na obr. 5
až 7. To lze vysvětlit nestabilním uvolňováním prchavé
hořlaviny v průběhu spalovacího procesu.
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Literatura:Závěry

Fytomasa z energetických plantáží RRD je všestranně
použitelná pro výrobu biopaliv v různých formách. Lze
použít paliva vhodná pro spalování v kotlích malých výko-
nů či pro lokální topeniště v jednoduché formě zpracování,
tj. jako polena, KKD či energetická štěpka s různou struk-
turou. Pokud jsou z materiálů vytvořeny topné brikety, mají
tyto bez ohledu na strukturu lisovaného materiálu obdob-
né emisní vlastnosti. Z uvedených paliv především štěpka
(tj. paliva 4T, 4V, 5T, 5V) není vhodná nejen z důvodů logis-
tických, tj. skladování a dodávka do kotle, ale i vysokých
emisí při spalování. Polena, KKD a velká štěpka (drcené
dřevo) vykazují v použitém spalovacím zařízení vyšší emi-
se CO, charakterizující horší kvalitu spalování oproti dále
uvedeným briketám. Horší užitné vlastnosti jsou však vy-
váženy nižší cenou těchto paliv. Oproti tomu topné brikety
mají při spalování nižší emise a jsou vhodnější z hlediska
obsažené objemové energie. Nevýhodou je ovšem jejich
vyšší cena určená zvýšenými náklady na lisování. U briket
vytvořených z materiálu různé struktury se prakticky ne-
projevily rozdíly v dosažených emisních hodnotách CO a
NOx při jejich spalování. Z toho lze odvodit vhodnost vý-
roby těchto briket z nejlevnější suroviny, tj. z hrubé štěpky.

Použitý materiál, tj topolové nebo vrbové dřevo, nemá
prakticky vliv na emise CO, průběh a kvalita spalovacího
procesu jsou prakticky stejné. Vzhledem k nízkému obsahu
organicky vázaného dusíku jsou však emise NOx u paliv
z energetických vrb výrazně nižší oproti palivům z topolů.

Poznámka:
Tento příspěvek byl zpracován jako výsledek řešení
projektu Národního programu výzkumu II č. 2B06131
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Materiál z produkce plantáží rychlerostoucích dřevin, energetických topolů a energetických vrb, byl zpracován do různých
forem standardních tuhých paliv. Jedná se o polenové dříví, krátké kusové dřevo, drcené dřevo, štěpku s různou strukturou
a topné brikety vytvořené z materiálů s rozdílnou strukturou. Vytvořená biopaliva byla spalována ve standardním spalova-
cím zařízení, přičemž byly měřeny emise CO a NOx. Emise CO nezávisí na použitém materiálu, ale značně závisí na formě
zpracování. U briket jsou emise CO výrazně nižší, bez ohledu na strukturu a druh materiálu, z něhož byly vyrobeny. Emise
NOx jsou naopak závislé na druhu materiálu, ž něhož bylo vytvořeno biopalivo. U paliv z energetických vrb jsou výrazně
nižší, což odpovídá i značně nižšímu obsahu organicky vázaného dusíku.




