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Thermal-emission analysis of choice biofuels 
Abstract:  
The aim of this article is to realize especially element analysis and stoichiometric analysis of chosen fuel 
samples of wood and vegetable matter. Finally there is realized analysis of four samples of wood and vegetable 
matter. The results of realized element and stoichiometric analysis show higher concentration values of nitrogen, 
sulphur and chlorine in vegetable biomass than in analyzed wood matter. First of all, the higher values of 
sulphur and chlorine can influence the choice of a combustion device (corroding manner). Heating capacity of 
wood matter is higher than the heating capacity of vegetable biomass samples. Heating capacity of vegetable 
biomass fuels is decreased by higher amount of ash in the fuel. Higher amount of ash in the fuel increases the 
requirement for carrying solid particles after combustion and it increases the amount of solid emissions. Shown 
graphical dependencies of carbon dioxide on the amount of oxygen in smoke can be essential for fast adjustment 
of combustion air amount to combustion area. In practice it brings the optimalization of combustion processes 
mainly in optimal adjustment of combustion air amount and increase of heating efficiency and decrease of 
thermal losses and emissions of combustion device. Heat-emissive results denote higher nitrogen oxide 
brimstone and hydrogen chloride concentration in herbal biomass compared to analyzed woody biomass. 
Carbon dioxide concentrations for woody and herbal biomass are dependent on type combustion arrangement 
too. 
 
1. ÚVOD  
 Pro energetické využití produktů ze zemědělské 
a lesnické činnosti (ale i jiných materiálů) je nutné, 
aby spalovací proces probíhal za optimálních 
podmínek, bez těchto předpokladů není spalování 
přínosem. Proto je vždy potřebné spalovat v 
konkrétním zařízení pouze takové palivo, které je 
určené druhem i strukturou, jakostí atd. pro dané 
spalovací zařízení [1, 2, 3 a 4]. Určení základních 
spalovacích parametrů paliv je důležité zejména pro 
řešení celé řady problémů návrhové praxe, stejně 
jako při kontrole práce stávajících spalovacích 
zařízení. Těmto aspektům je nutné věnovat trvalou 
pozornost [4 a 5].  
 Má-li se o biomase rozhodnout, zda je vhodná 
pro spálení v určitém typu spalovacího zařízení, 
nebo má-li se posoudit jakost biopaliv z fytomasy s 
ohledem na jejich využití, je zapotřebí znát 
vlastnosti biopaliv, které je dostatečně 
charakterizují. Z energetického hlediska je při 
posuzování zásadní prvková a stechiometrická 
analýza. Stechiometrické výpočty spalovacích 
procesů, které vycházejí z prvkových rozborů, 
doplňují charakteristiky paliva a jsou základem pro 
jakýkoliv tepelný výpočet. Jsou důležité zejména pro 
řešení celé řady problémů návrhové praxe, stejně 
jako pro kontrolu práce stávajících spalovacích 
zařízení [1, 5 a 6]. Stechiometrické vlastnosti 
charakterizují jen samotné palivo bez interakce se 
spalovacím zařízením.  

 Cílem předkládaného článku je určení dalších 
možností a limitních hodnot energetického využití 
pevné biomasy. Je proto nezbytně nutné vycházet z 
chemického složení použitých paliv a 
stechiometrických výpočtů.  
 Významným úkolem práce je stanovení 
stechiometrických rozborů a vytvoření modelových 
závislostí těchto spalovacích pochodů. Při těchto 
výpočtech se stanoví především výhřevnost paliva, 
množství kyslíku (vzduchu) potřebného k 
dokonalému spalování paliva, množství a složení 
spalin, měrná hmotnost spalin a spalné teploty.  
 V článku jsou dále stanoveny emisní koncentrace 
jednotlivých složek kouřových plynů a zhodnocení. 
Průběh měření musí být proveden v souladu s ČSN 
07 0240 „Teplovodní a nízkotlaké parní kotle – 
základní ustanovení“, s ČSN 124070 „Zařízení 
odlučovací – metody měření veličin“, s ČSN 44 
1310 „Označování analytických ukazatelů a vzorce 
přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva“ 
a s ČSN 38 5509 (hodnoty molekulové hmotnosti a 
molárního objemu). 
 
2. VÝCHOZÍ PODMÍNKY  
 Je uskutečněna analýza čtyř vzorků dřevní a 
rostlinné hmoty. Podle technické specifikace 
CEN/TS 15234 jsou vzorky rozděleny na dřevní 
paliva a bylinnou biomasu. Seznam použitých 
vzorků je uveden v tab. 1. 

 
Tabulka 1: Analyzovaná dřevní paliva a bylinná biomasa (specifikace CEN/TS 15234) [6] 

Dřevní paliva 
 (Ø 10 m

Bylinná biomasa 
ety (Ø 8 mm) Lesní štěpka – smrk pelety m) Pšeničná sláma – pel

Topolové pelety (Ø 10 mm) Žitná sláma – pelety (Ø 8 mm) 

jiririchter
Text napsaný psacím strojem
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 Vedle základního rozdělení jsou stanoveny 
především chemické vlastnosti, jako je:  
  obsah vody v původním vzorku W (% m/m) – 

metoda sušení v sušárně – obsah vody 
v analytickém zkušebním vzorku (CEN/TS 
14774–3); 

  obsah popela v původním vzorku A (% m/m) 
(CEN/TS 14775); 

  stanovení spalného tepla Qs (MJ.kg-1) (CEN/TS 
14918); 

  prchavá a neprchavá hořlavina Vdaf  a NVdaf (% 
m/m);  

  obsahu uhlíku, vodíku a dusíku – instrumentální 
metody (CEN/TS 15104);  

  obsah kyslíku, síry a chlóru (% m/m). 
Prvkové rozbory jsou vypracovány ve formě 

služeb akreditovanou laboratoří: Ústav pro výzkum 
a využití paliv – Praha Běchovice a VŠCHT v Praze 
– Ústav energetiky. Výsledné hodnoty prvkového 
rozboru jsou uvedeny v tab. 2 pro jednotlivé vzorky 
paliv z dřevní a rostlinné hmoty. Pro určení 
stechiometrických a tepelných vlastností 
posuzovaných vzorků je prvková analýza nezbytnou 
součástí analýzy posuzovaného paliva. 

Na chemické vlastnosti navazuje stechiometrická 
analýza spalovacích procesů, která doplňuje 
charakteristiky paliva a je základem pro jakýkoliv 
tepelný výpočet. Tato analýza je důležitá zejména 
pro řešení celé řady problémů návrhové praxe, stejně 
jako při kontrole práce stávajících spalovacích 
zařízení. Tato analýza určí: 
  výhřevnost vzorku Qi (MJ.kg-1); 
  množství kyslíku (vzduchu) potřebného 

k dokonalému spalování vzorku (kg.kg-1), 
(m3

N.kg-1); 
  množství a složení spalin (kg.kg-1), (m3

N.kg-1);  
  měrnou hmotnost spalin (% m/m, % V/V). 

Stechiometrická analýza je přepočtena na 
normální podmínky a referenční obsah kyslíku 
ve spalinách. Výhřevnost paliva ve výpočtech je 

dána výhřevností původního vzorku, tj. při odběru 
vzorku v původním stavu. 

Pro sestavení teoretické grafické závislosti oxidu 
uhličitého na množství kyslíku ve spalinách 
s vyjádřením součinitele přebytku vzduchu 
na původním vzorku za normálních podmínek je 
nutné znát prvkové složení původního vzorku. 
Výsledné hodnoty prvkového složení vzorků se 
dosazují do stechiometrické analýzy. 
Stechiometrická analýza se určí pro součinitel 
přebytku vzduchu v rozsahu 1 až 6. Na osu x se 
vynese obsah kyslíku ve spalinách (O2) a na osu y se 
vynese obsah oxidu uhličitého (CO2), viz obr. 3. 
Výsledná křivka vyjadřuje součinitel přebytku 
vzduchu. Při takto stanovených závislostech se 
graficky určí, kolik procent oxidu uhličitého při 
spalování vzorku obsahují spaliny a při jak velkém 
součinitele přebytku vzduchu. Pro praktické použití 
je potřebné znát skutečnou hodnotu obsahu kyslíku 
(O2) ve spalinách v měřeném spalovacím zařízení. K 
optimálnímu spalování dřevních paliv a rostlinné 
biomasy by mělo docházet při hodnotě součinitele 
přebytku vzduchu n = 2,1 (tj. při 11% obsahu 
kyslíku ve spalinách). 

Metodika zhodnocení tepelně-emisního měření je 
sestavena z několika částí:  
1. Analýza výchozích podmínek tepelně-emisního 

měření. 
2. Stanovení a analýza koncentrací tepelně-

emisního měření spalovacího zařízení. 
3. Stanovení a vyhodnocení grafické závislosti 

oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého na 
součiniteli přebytku vzduchu pro každý vzorek. 

4. Statistické zhodnocení teoretických a 
naměřených hodnot oxidu uhličitého v závislosti 
na množství kyslíku ve spalinách. 
Pro vlastní stanovení emisních koncentrací je 

zvolen spalovací zařízení s tepelným výkonem do 25 
kW se spodním přikládáním, kdy jsou pelety 
šnekovým podavačem tlačeny přes retortu (koleno) 
do spalovacího prostoru (viz obr. 1).     

Obr. 1: Schéma spalovacího zařízení se spodním 
přikládáním  
1 - popelníková zásuvka 2 - čistící otvor 
směšovače, 3 - směšovač vzduchu, 4 - retorta, 
5 - rošt, 6 - keramický reflektor, 7 - lamely 
konvekční části, 8 - odvod spalin, 9 - izolace 
spalovacího zařízení, 10 - výstup topné vody, 
11 - zásobník paliva, 12 - převodové ústrojí,  
13 - motor, 14 - podavač paliva, 15 - panel řízení 
a regulace, 16 - ventilátor se škrtící klapkou 

 
Pro stanovení hmotnostních toků, emisních 

faktorů a charakteristiky tuhých částic při termickém 
zpracování směsi organických odpadů a rostlinné 
biomasy je použit přístroj GA-60. Přístroj GA-60 je 
víceúčelový analyzátor kouřových plynů. Jeho 
princip je založen na využití elektrochemických 
převodníků. Přístroj GA-60 má standardně pět 

převodníků s možností zabudovat šestý převodník. 
Standardní vybavení představuje převodníky na 
analýzu těchto složek spalin: kyslík (O2), oxid 
uhelnatý (CO), oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý 
(NO2), oxid siřičitý (SO2) a chlorovodík (Cl). 
Technické údaje analyzátoru jsou uvedeny v tab. 2. 



J. Malaťák, P. Jevič, Z. Šedivá, P. Vaculík 
„Co se zbytkovou biomasou v zemědělství – hnojivo, energie, suroviny“ 

Tabulka 2: Technické údaje analyzátoru GA-60 
 

 spalin v ppm z 
adur GA 60 jsou převedeny na 

ny jednak na mg.m-3 a 
ách, které je 

ice 
ou 
ity 

dné 
sahu 

í jednotlivých vzorků.  
ní paliv v malých 

ů 

ní 
alování biomasy s ruční nebo 

ýkonu 
ejvýše 300 kW podle ČSN 07 0240 a ČSN EN 303-
. 

kPa nční obs íku ve sp  Or = 
11
 
3.  HOD
 lýza ních vzo liv z 

nné h b. 3. 
  ká an ůvodních ů za 

odmí referenč sahu 
inác  %: tab. 

  oncen ně-emisního měření: 

 isní koncentrace CO a CO2 
v i na souč řebytku vzd br. 

  xidu uh  na množstv  kyslíku 
h s vyjá  součinitele přebytku 

vz na původ vzorku za n málních 
podmínek obr. 3. 

aliv je nejvíce určující z hlediska emisních 
oncentrací množství síry, chlóru a dusíku v 

atrný vysoký nárůst 

palivu (tab. 3) 

jed

ře

 p

tky

g-1 0,94 0,81 0,76 

Výsledné koncentrace
analyzátoru M
normální podmínky a přepočte
na referenční množství kyslíku ve spalin
pro použité zařízení podle dané vyhlášky a směrn

e jsOr= 11 %. Průměrné výsledné koncentrac
uvedeny v tab. 5 a porovnány s emisními lim
podle směrnice č. 13 – 2006. Tyto výsle
průměrné hodnoty jsou stanoveny v celém roz
měřen

Emisní limity při spalová
zdrojích znečišťování ovzduší u teplovodních kotl
pro ústřední vytápění na spalování biomasy jsou 
stanoveny směrnicí č. 13 – 2006. Tato směrnice se 
vztahuje na spotřebiče s vymezením na teplovod
kotle pro sp
samočinnou dodávkou o jmenovitém v
n
5

Významným úkolem práce je posoudit 
stanovenou teoretickou grafickou závislost oxidu 
uhličitého na množství kyslíku ve spalinách s 
vyjádřením součinitele přebytku vzduchu na 
původním palivu za normálních podmínek. 
Do grafického vyjádření závislosti oxidu uhličitého 
na množství kyslíku ve spalinách s vyjádřením 
součinitele přebytku vzduchu na původním vzorku 
za normálních podmínek jsou dosaženy skutečné 
naměřené hodnoty na použitém spalovacím zařízení. 
Výsledné grafické vyjádření je uvedeno na obr. 3. 
Teoreticky stanovené hodnoty oxidu uhličitého jsou 
v grafech zakresleny modře a skutečné naměřené 
hodnoty červeně. Pro další zhodnocení rozdílu 
výsledných teoretických a skutečných hodnot je 
použita statistická analýza. 

Všechny objemy a hmotnosti spalovacího 
vzduchu a spalin jsou udávány za tzv. normálních 
podmínek, tj. při teplotě t = 0 °C a tlaku p = 101,325 
Tabulka 3: Chemická analýza původních vzorků paliv z d
 
Tabulka 4: Stechiometrická analýza původních vzorků
kyslíku ve spalinách Or = 11 % 

 Objemové spalování Jedno

Omin 
Teoretické množství kyslíku  
pro dokonalé spalování  m3

N.k

 a na refere ah kysl alinách
 %.  

VÝSLEDNÉ NOTY  
 Chemická ana  původ rků pa

dřevní a rostli
c

moty: ta
Stechiometri
normálních 

alýza p
nek a 

 vzork
ního obp

kyslíku ve spal h O  = 1r 1
trace tepel

4. 
Průměrné k
tab

 Výsledné em
. 5. 

 závislost initeli p uchu: o
2. 
Závislost o
ve spalinác

ličitého
dřením

í

duchu ním or

Z výsledků prvkových rozborů na vybraných 
vzorků p

Veličina

k
biopalivech. U biopaliv je p
emisí dusíku, neboť samotné energetické rostliny 
vykazují vyšší hodnoty dusíku v 
oproti fosilním palivům. Zejména zvýšený obsah 
tohoto prvku omezuje využití těchto paliv. 
Z výsledků měření je patrné, že vžitá představa o 
zvýšeném množství dusíku v biopalivech je zcela 
nepřesná.  
Ve vybraných vzorcích je uskutečněna analýza 
množství chlóru v původním palivu. 
Vyšší koncentrace chlóru v posuzovaných vzorcích 
v původním stavu, kde hodnota přesahovala nad 0,2 
% podílu v palivu je ve slámě žita. U dřevní hmoty 
se koncentrace chlóru pohybuje na velmi nízké 
hladině oproti rostlinné biomase. Z toho 

noznačně vyplývá, že nelze rostlinnou biomasu 
posuzovat podle obsahu chlóru v dřevní hmotě. 
vní a rostlinné hmoty 

aliv za normálních podmínek a referenčního obsahu 

Lesní štěpka –
smrk pelety  
(Ø 10 mm) 

Topolové  
pelety 

(Ø 10 mm)

Pšeničná 
sláma  

– pelety 
(Ø 8 mm) 

Žitná  
sláma  

– pelety  
(Ø 8 mm) 

0,99 

/Prin
měření 

cip 
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Lskut 
Skutečné množství vzd   
pro dokonalé spalování

3 g-1 9,85 9,39 3,86 3,63 
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  % 6
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  % , ,
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potvrzují vybrané vzorky viz tab. 3. Rozhodujícím 
faktorem koncentrace síry v

ro
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aliv pro spalovací zař

užití 
, 4]. 
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ve vz

y a popele. Rozsah veškeré vo žené 
řínos h je dost nízký, což má
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význam  ovlivňuje tepelné vlas nosti 

k ých vzorků a následně ovlivňuj
 i nastavení spalovacího zařízení. V

ývá z výsledků (tab. 3)
výběr, t ětší 
množ
rostlin

popele, jak vypl
biomasa oproti 

, má 
ůže 

vyvolat zvětšený požadav tků 
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uka  velmi do etry 

u
uzovaných paliv, parametry výhřevnosti, obsahu 

vody a hustoty energie ovlivňují výběr a návrh 
spalovacího zařízení. Koncentrace N (dusíku), S 
(síry) a Cl (chlóru) ve vzorcích, jak potvrzují 
prováděné rozbory vzorků, je poměrně velmi široká. 
Výsledné hodnoty stechiometrické analýzy slouží 
pro další nezbytné výpočty tepelných účinností a 
tepelných ztrát spalovacích zařízení, ale hlavně 
slouží ke kontrole a optimalizaci spalovacího 
zařízení. 

 4
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Tabulka 5: Průměrné koncentrace tepelně-emisního měření 
 

Les
ní

 5
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Pro každý použitý vzorek jsou stanoveny 
grafické závislosti oxidu uhličitého na základě 
známých, předpokládaných nebo plánovaných změn 
kyslíku ve spalinách (viz obr. 3). Při takto stanovené 
závislosti je určeno, kolik procent oxidu uhličitého 
spaliny obsahují při spalování daného vzorku. Pro 
praktické použití je potřebné znát skutečnou hodnotu 
obsahu kyslíku (O2) ve spalinách v měřeném místě. 
K optimálnímu spalování dřevních paliv a rostlinné 
biomasy by mělo docházet při hodnotě součinitele 
přebytku vzduchu n = 2,1 (tj. při 11% obsahu 
kyslíku ve spalinách).  

Takto vyjádřené grafické závislosti  slouží pro 
rychlé nastavení množství spalovacího vzduchu do 
spalovacího prostoru. V praxi to přináší optimalizaci 
spalovacích pochodů, a to především v optimálním 
nastavení množství spalovacích vzduchů, tím 
i zvýšení tepelných účinností a snížení tepelných 
ztrát a emisí spalovacího zařízení. 

Naměřené průměrné hodnoty emisního měření 
dosahují optimálních hodnot podle směrnice č. 13 – 
2006. Na spalovacím zařízení lze spalovat všechny 
použité vzorky paliv, až na vzorky z topolů, kde 
dochází ke zvýšené produkci emisí a jejich další 
použití jako biopaliva bez dalších úprav na 
spalovacím zařízení se nedoporučuje.  

Z dalších naměřených parametrů, které ovlivňují 
spalovací proces, je především teplota spalin. 
Teplota spalin se u jednotlivých vzorků paliv na 
spalovacím zařízením pohybuje od 150 oC do 290 
oC. Tento rozdíl teplot spalin lze odůvodnit 
množstvím vzduchu přiváděného do spalovacího 
zařízení, výhřevností vzorků a také hmotnostním 
podílem prchavé složky vzorku.  

Pro další analýzu spalovacího procesu 
posuzovaných vzorků jsou stanoveny grafické 
závislosti oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého 
v závislosti na součiniteli přebytku vzduchu, 
které nejvíce ovlivňují jak chování spalovacího 
zařízení, tak i samotný průběh spalovacího procesu. 
Tyto závislosti jsou zobrazeny na obr. 2. Především 
závislosti oxidu uhličitého, produkt dokonalého 
spalování, v závislosti na součiniteli přebytku 
vzduchu je ve všech případech podobný. 
S rostoucím množství vzduchu dochází k poklesu 
koncentrace oxidu uhličitého z max. koncentrace do 
minimální, kde dochází k ochlazení plamene a 
naředění spalin spalovacím vzduchem.  

 Oxid uhelnatý, produkt nedokonalého 
spalování, nejdříve v oblasti velmi nízkého 
součinitele přebytku vzduchu klesá až do 
optimálních hodnot, u každého posuzovaného 
vzorku paliv jsou optimální hodnoty posunuty. Po 
překročení těchto optimálních hodnot součinitele 
přebytku vzduchu dochází k postupnému nárůstu 
oxidu uhelnatého až do maximální koncentrace. 
Tento průběh lze sledovat u všech paliv až na 
topolové pelety, kdy u tohoto měření dochází hned 
od počátku k postupnému nárůstu oxidu uhelnatého. 
Důvod, proč nastal jiný průběh spalování u 

topolových pelet, lze hledat ve více faktorech, jako 
je např. výhřevnost, podíl prchavé hořlaviny ve 
vzorku a množství spalovacího vzduchu přiváděného 
do spalovacího prostoru. Také v samotném 
spalovacím zařízení u těchto vzorků dochází k velmi 
dobrému promísení prchavých hořlavých látek se 
spalovacím vzduchem a lepší prohoření, narozdíl 
od ostatních paliv, kde část hořlaviny nestačí 
prohořet a je unášena společně se spalinami.  

Z takto vyjádřených charakteristik průběhu 
spalování lze spalovací zařízení optimalizovat s co 
největší účinností spalování. Jak jde vidět z obr. 2, je 
u každého vzorku nastavení individuální. Tato 
optimální hranice, přívodu spalovacího vzduchu do 
spalovací komory, se pohybuje okolo dvojnásobku 
součinitele přebytku vzduchu. Proto pro předchozí 
výpočty byl zvolen 2,1 násobek vzduchu podle 
přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. a 
směrnice č. 13 – 2006 s požadavky pro propůjčení 
ochranné známky – Teplovodní kotle pro ústřední 
vytápění na spalování biomasy, kde referenční obsah 
kyslíku ve spalinách je roven 11 %.  

Významným úkolem práce je posoudit 
stanovenou teoretickou grafickou závislost oxidu 
uhličitého na množství kyslíku ve spalinách s 
vyjádřením součinitele přebytku vzduchu na 
původním palivu za normálních podmínek. 
Do grafického vyjádření závislosti oxidu uhličitého 
na množství kyslíku ve spalinách s vyjádřením 
součinitele přebytku vzduchu na původním vzorku 
za normálních podmínek jsou dosaženy skutečné 
naměřené hodnoty ze spalovacího zařízení. 
Výsledné grafické vyjádření je uvedeno na obr. 3. 
Teoreticky stanovené hodnoty oxidu uhličitého jsou 
v grafech zakresleny modře a reálné naměřené 
hodnoty červeně. Pro další zhodnocení rozdílu 
výsledných teoretických a skutečných hodnot je 
použita statistická analýza. 

I přes nepatrnou odchylku teoretických hodnot 
od skutečných naměřených lze pro spalovací 
zařízení použít těchto teoretických grafů pro 
optimální nastavení spalovacích a odtahových 
ventilátorů, a tím optimálně využívat zvolené palivo, 
a tím snížit znečišťování životního prostředí. Takto 
určené grafy lze použít jak v návrhové praxi, tak i 
pro kontrolu stávajících spalovacích zařízení. 

Všechny objemy a hmotnosti spalovacího 
vzduchu a spalin jsou udávány za tzv. normálních 
podmínek, tj. při teplotě t = 0 °C a tlaku p = 101,325 
kPa a na referenční obsah kyslíku ve spalinách Or = 
11 %.  
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Obr. 2: Naměřené emisní koncentrace CO a CO2 v závislosti na součiniteli přebytku vzduchu: 

a) lesní štěpka – smrk pelety (Ø 10 mm); b) topolové pelety (Ø 10 mm); c) pšeničná sláma – pelety (Ø 8 mm); d) žitná sláma – pelety (Ø 8 mm) 
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Obr. 3: Teoretická (modrá) a skutečná (červená) grafická závislost oxidu uhličitého na množství kyslíku ve spalinách s vyjádřením součinitele přebytku vzduchu:  

a) lesní štěpka – smrk pelety (Ø 10 mm); b) topolové pelety (Ø 10 mm); c) pšeničná sláma – pelety (Ø 8 mm) d) žitná sláma – pelety (Ø 8 mm)
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4. ZÁVĚR A DISKUSE 
Má-li se však rozhodnout o biomase, zda je 

vhodná pro spálení v určitém typu spalovacího 
zařízení, nebo má-li se posoudit jakost biopaliv, je 
zapotřebí znát ty jejich vlastnosti, které je dostatečně 
charakterizují. Z energetického hlediska je zásadní 
prvková a stechiometrická analýza. Stechiometrické 
výpočty spalovacích procesů doplňují 
charakteristiky paliva a jsou základem pro jakýkoliv 
tepelný výpočet. Jsou důležité zejména pro řešení 
celé řady problémů návrhové praxe, stejně jako při 
kontrole práce stávajících spalovacích zařízení [9, 
10].  

Z toho vyplývají i požadavky na kvalitu paliv 
z biomasy. Vysoká kvalita peletek z biomasy je 
požadovaná především pro spalování v malých 
spalovacích zařízeních. Pro větší spalovací zařízení, 
která jsou vybavena čištěním plynu a procesem 
řízením spalováním, není rozhodující kvalita paliva.  
Významné je proto rozdělit dva typy peletkových 
paliv, a to pro průmyslová a nebo pro malá domácí 
spalovací zařízení [11].  

Výsledky prováděných prvkových a 
stechiometrických analýz ukazují na vyšší hodnoty 
koncentrací dusíku, síry a chlóru v rostlinné biomase 
oproti analyzované dřevní hmotě. Především 
zvýšené množství síry a chlóru má vliv na výběr 
spalovacích zařízení (korozívní chování). 
Výhřevnost analyzovaných vzorků z dřevní hmoty je 
vyšší než u vzorků rostlinné biomasy. Výhřevnost u 
paliv z rostlinné biomasy je snížena vyšším 
množstvím popele v palivu. Větší množstvím popele 
v palivu zvyšuje požadavek na odvod tuhých zbytků 
po spalování a zvyšuje množství tuhých emisí. 

Předností paliv z biomasy je to, jak vyplývá z 
prováděných výzkumů, že obsahují stopové 
množství síry, takže během spalování nevzniká 
škodlivý plynný exhalát SO2. V důsledku toho se 
sníží i teplota rosného bodu spalin, neboť jeho 
hodnota bude pouze funkcí obsahu vodní páry ve 
spalinách a přebytku vzduchu. To znamená, že např. 
při spalování dřevní hmoty bude teplota rosného 
bodu spalin značně nižší než při spalování uhlí. 
Vhodným řešením dodatkových výhřevných ploch 
kotle lze snížit komínovou ztrátu na minimum, bez 
nebezpečí vzniku nízkoteplotních korozí 
dodatkových ploch [9, 10, 12]. 

Další problematickou látkou v biomase je chlór, 
jehož koncentrace v biopalivu dosahuje velkých 
hodnot. Jednou z možností, jak tyto velké 
koncentrace chlóru snížit ze slámy, je praní (loužení) 
s vodou pro zabránění působení chlóru na 
spalovacím zařízení. Jak doporučuje autor Khor, při 
praní se uvolňuje umělé hnojivo bohaté na chlór [7, 
13].  

Kvalita paliv z biomasy nabývá stále na větším 
významu. Z ekologického hlediska je lepší používat 
peletky vyrobené z dřevní hmoty pro malá spalovací 
zařízení a peletky z rostlinné biomasy lze používat 
bez obtíží pro větší spalovací zařízení [14, 15].  

Další možností, jak snížit emise, je využít již v 
současnosti dostupných senzorů na hlídání oxidu 
uhlíku. Společně s lambda sondou mohou 
poskytnout účinnou kontrolu pro optimální výkon 
a účinnost spalovacího zařízení s ohledem na emise. 
Užití senzorů pro nespálené uhlovodíky, především 
pro oxid uhelnatý, mohou v kombinaci s lambda 
sondou poskytnout pro spalovací zařízení optimální 
výkon s ohledem na emise a účinnost spalovacího 
zařízení bez ohledu na změny kvality paliva a 
tepelných výkonů. 
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