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Úvod

THE PROPERTIES OF HEATING BRIQUETTES  FROM COMBINED PLANT MATERIALS

VLASTNOSTI TOPNÝCH BRIKET Z KOMBINOVANÝCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ

The yields of energy grasses reach over 10 t/ha dry matter. It is useful to use these grasses for the production of heating
briquettes. There were produced one-component briquettes and as well briquettes of compound materials, when the wood
and energy maize have been used as a supplemental material. There were compared their mechanical qualities and emission
parameters in the course of combustion process. Manufacture qualities of briquettes from compound materials are markedly
better in comparison with one-component briquettes from energy grasses.

Tuhá biopaliva vytvořená z rostlinné biomasy jsou dnes
alternativou fosilních paliv využívaných ve stacionárních
zdrojích tepla a v blízké budoucnosti bude jejich užití zřej-
mě nabývat na významu. Předpokládá se, že podíl biomasy
na celkové spotřebě energie bude dále stoupat, především
v oblasti biomasy cíleně pěstované pouze pro energetické
účely. Perspektivní je pěstování rychlerostoucích dřevin
(RRD), ale stále více se pozornost upírá k biomase stébel-
naté, tzn. k energetickým travinám. Výnosy některých
z těchto travin dosahují i více než 10 t/ha v sušině a
v souvislosti s udržitelným rozvojem krajiny je jejich pěs-
tování ekonomicky zajímavé. Např. u psinečku bylo dosa-
ženo 12,8 t/ha, u kostřavy 13,7 t/ha, u lesknice 13,3 t/ha (1).

Sklizené a usušené traviny lze využít pro výrobu paliv
několika způsoby. Pokud je materiál slisován do balíků, lze
jím částečně nahradit obilní slámu, pro jejíž použití jsou
běžně budovány výtopny s výkonem několika MW. Pro-
blémem ovšem mohou být odlišné parametry spalovacího
procesu a následky v podobě zvýšených emisí. Při spalo-
vání několika druhů trav v kotli Verner 1800 kW, který je
určen pro kombinované spalování různých druhů čisté bi-
omasy, bylo zjištěno, že u paliva z travin jsou naměřeny
výrazně vyšší emise CO oproti dřevní štěpce (2).

Jinou možností je vytvořit z travin topné brikety či top-
né pelety. Při jejich spalování ovšem dochází ke spékání
popela v topeništi, neboť teplota tavení popelů travin, pří-
padně i teplota spékání je oproti jiným rostlinným materiá-
lům poměrně nízká. Tato vlastnost závisí i na době sklizně
travin. Bylo zjištěno, že při sklizni lesknice rákosovité na
jaře se kvalita z hlediska palivářského výrazně zvyšuje (3).
Dvakrát až šestkrát se snižuje obsah alkalických látek a
chloru, což mj. přispívá ke zvýšení teploty tavení popele
z 1070°C na 1400°C. Ve většině prací se ovšem uvádějí úda-
je o vlastnostech popelů rostlin bez ohledu na dobu jejich

sklizně (4), kdy byly zjišťovány vlastnosti popelů. 20 dru-
hů rostlinných materiálů bylo kvalifikováno do tří skupin
dle obsahu popelů a jejich vlastností. Nejlepší kvality jsou
materiály dřevní, ve srovnání s bylinnou biomasou a mate-
riály obsahujícími škroby, které charakterizuje nízká teplota
tavení popelů. Teplotu spékání popelů je u daného rostlin-
ného materiálu možno i následně ovlivnit některými aditi-
vy. Byly zjišťovány vlivy několika aditiv (kaolin, vápenec,
vápno, dolomit, pálený dolomit, ofit, oxid hlinitý). U pěti
druhů biomasy (pcháč, habešská hořčice, ječná sláma, man-
dlové skořápky, olivové výlisky) bylo zjištěno snížení spé-
kání popelů (5).

Výsledky spalování takto vytvořených briket jsou uvá-
děny ve srovnání se spalováním briket ze dřeva v kotli V 25
(2). Emise CO u briket z psinečku byly 2x vyšší, u ovsíku až
4 x vyšší. Rovněž byly zjišťovány vlivy jiných materiálů
přidaných do lisovací směsi (6). Jako nejvýhodnější kombi-
nace materiálů byla vyhodnocena směs sena a kůry jehlič-
nanů.

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

byly použity jednak samotné energetické trávy, jednak tyto
materiály v kombinaci s rostlinnými materiály doplňkový-
mi. Z travin se jedná o lesknici rákosovitou, ovsík vyvýše-
ný a srhu laločnatou. Tyto porosty byly sklízeny ve dvou
termínech. Z travin byly vytvořeny topné brikety o průmě-
ru 65 mm s využitím briketovacího lisu HLS 50 (výrobce:
Briklis, spol. s r.o.). Brikety byly dále spalovány ve dvou
spalovacích zařízeních, přičemž byly měřeny emise CO a
NOx. Jedná se o krbová kamna SK-2 (výrobce: RETAP, s.r.o.)
– obr. 1 a kotel V 25 (výrobce: VERNER, a.s.) – obr. 2.
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Obr. 1: Spalovací akumulační kamna SK-2
RETAP 8 kW

Obr. 2: Kotel na tuhá biopaliva V 25 Verner

Vedle briket jednosložkových byly dále vytvořeny top-
né brikety z následujících kombinací materiálů:

topol + srha
topol + ovsík
kukuřice + srha
kukuřice + ovsík
vrba + srha
vrba + ovsík
vrba + kostřava

Hmotnostní poměr složek je 1 : 1. Topolová i vrbová složka
briket byla ve formě jemné štěpky. Pro vytvoření byl použit
štěpkovač Pezzolato PZ 110mb. Struktura štěpky je dle tab.
1. Kukuřičná složka byla mechanicky vytvořena drtičem
Viking GE 220. Energetické trávy, které tvoří druhou složku
lisovací směsi, byly desintegrovány kladívkovým šrotov-

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. 1: Struktura energetické štěpky vytvořená
  štěpkovačem PZ 110mb

níkem ŠV 15 (výrobce: STOZA s.r.o.), v němž bylo použito
síto s průměrem děr 20 mm.

U všech briket byly zjištěny mechanické vlastnosti, tj.
hustota a destrukční síla potřebná pro příčnou destrukci,
což je veličina charakterizující jejich pevnost v tlaku.

Pro měření emisí ve spalinách byl použit analyzátor Tes-
to 350 XL. Každých 6 sekund byl měřen obsah CO a NOx.
Naměřené hodnoty CO byly pak přepočteny na 13 % ob-
sah kyslíku a porovnány s normou ČSN EN 13229, jejíž po-
žadavky jsou uvedeny v tab. 2. Měření každého vzorku bylo
prováděno po dobu 2 h. Naměřené hodnoty obsahu NOx
byly rovněž přepočítávány na 13 % obsahu kyslíku a po-
rovnány se směrnicí MŽP č. 13-2006 definující požadavky
pro propůjčení ochranné známky ,,Ekologicky šetrný výro-
bek“ pro teplovodní kotle na spalování biomasy do tepel-
ného výkonu 0,3 MW. Směrnice udává emisní limitní hod-
notu (250 mg.mN

-3) obsahu NOx při 11 % obsahu O2. Po
přepočítání na 13 % obsah O2 je emisní limitní hodnota
obsahu NOx rovna 200 mg.mN

-3.

Spotřebiče s uzavřenými dvířky 
Třída CO 
spotřebiče Mezní hodnoty tříd emisí CO (při 13 % O2) 

% 

Třída 1  0,3 

Třída 2 > 0,3  1,0 

 

Tab. 2: Třídy emisí oxidu uhelnatého pro lokální
  spotřebiče na pevná paliva podle
  ČSN EN 13229.

Jako standardní palivo byly rovněž proměřeny dřevěné
brikety z hoblin a pilin. Jedná se o komerční výrobek Tur-
bohard (výrobce BIOMAC s.r.o.). Průměr briket je 90 mm,
délka je 280 mm.

Výsledky a diskuse
Zjištěné palivoenergetické parametry použitých energe-

tických trav uvádíme v tab. 3. V tab. 4 dále uvádíme mecha-
nické vlastnosti briket vytvořených z rostlin chrastice a
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vzorek  srha 
léto 

ovsík 
léto 

lesknice 
léto 

srha 
podzim 

ovsík 
podzim 

lesknice 
podzim 

voda % hm. 6,29 5,57 6,49 7,49 6,82 6,55 
prchavá 
hořlaviny 

% hm. 7031 71,34 69,06 68,99 71,02 69,51 

neprchavá 
hořlavina 

% hm. 16,60 15,25 17,21 15,86 13,83 15,251 

popel % hm. 7,52 6,84 7,24 7,66 8,33 8,69 
C % hm. 42,33 43,18 41,57 42,71 41,82 41,21 
H % hm. 5,56 5,41 5,17 5,29 5,56 5,19 
N % hm. 1,18 0,98 1,28 0,76 1,07 0,62 
S % hm. 0,15 0,11 0,07 0,08 0,11 0,16 
O % hm. 36,97 36,91 38,18 36,01 36,29 37,58 
Cl % hm. 0,047 0,096 0,119 0,069 0,099 0,101 
spalné teplo MJ.kg-1 17,22 17,40 16,91 17,65 17,21 16,79 
výhřevnost MJ.kg-1 15,86 16,07 15,63 16,32 15,84 15,50 

 
Popel:  
bod měknutí °C 770 770 780 1120 910 1130 
bod tání °C 780 780 820 1130 940 1170 
bod tečení °C 810 810 850 1150 985 1210 
 

Tab. 3: Palivoenergetické parametry energetických trav

Tab. 4: Mechanické vlastnosti topných briket
   vytvořených z rostlin chrastice a kostřavy

Palivo Hustota 
kg/dm3 

Síla na porušení 
N/mm1 

Chrastice 
podzimní sklizeň 

0,69 
(0,66 – 0,79) 

18 
(16 – 22) 

Chrastice 
jarní sklizeň 

0,72 
(0,68 – 0,78) 

21 
(17 – 22) 

Kostřava 
podzimní sklizeň 

0,74 
(0,69 – 0,80) 

22 
(15 – 30) 

Kostřava 
jarní sklizeň 

0,70 
(0,66 – 0,74) 

20 
(16 – 28) 

 

kostřavy. Všechny hodnoty byly vypočteny jako střední
hodnota z deseti měření. U destrukční síly uvádíme v závorce
celý interval naměřených hodnot. Tyto parametry jsou srov-
natelné s briketami vyrobenými z podobných energetických
rostlin, např. z miscanthu (7).

V tab. 5 jsou uvedeny emise při spalování jednosložko-
vých briket. V grafickém vyjádření jsou tyto hodnoty uve-
deny na obr. 3. Brikety z obou druhů trav, tj. z ovsíku i srhy
vykazují vysoké hodnoty emisí CO vlivem nestability spa-
lovacího procesu. I při zvýšeném přebytku vzduchu nedo-
chází k prohoření brikety a popel se spéká. Takto vytvoře-
ná paliva nejsou vhodná pro použití. Jako srovnávací pali-
vo byly rovněž proměřeny dřevěné brikety Turbohard. Prů-
měrné emise CO při 13 % kyslíku byly zjištěny 1651 mg/m3,
emise NOx89 mg/m3.

Tab. 5: Emisní parametry topných briket
  vytvořených z ovsíku, srhy a chrastice

Palivo Spal. zařízení 
CO 

mg/m3 

NOx 

mg/m3
 

ovsík SK-2 5 852 238 

srha SK-2 7 802 323 

chrastice SK-2 2 752 232 

ovsík V 25 2 840 251 

srha V 25 3 111 240 

chrastice V 25 720 245 
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Obr. 3: Emisní parametry topných briket z ovsíku,
  srhy a chrastice
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Obr. 3: Emisní parametry topných briket z ovsíku,
  srhy a chrastice

 Obsah vody 
% 

Hustota 
kg/dm3 

Destrukční síla 
N/mm 

topol + srha 8,5 0,81 71 
(60 – 80) 

topol + ovsík 9,2 0,85 65 
(49 – 77) 

kukuřice + srha 7,3 0,68 48 
(40 – 58) 

kukuřice + ovsík 10,1 0,66 50 
(38 – 62) 

vrba + srha 11,0 0,81 81 
(66 – 90) 

vrba + ovsík 8,2 0,82 80 
(65 – 88) 

vrba + kostřava 7,9 0,78 71 
(61 – 75) 

 

Mechanické vlastnosti kombinovaných briket jsou uve-
deny v tab. 6.

Tab. 6: Mechanické vlastnosti topných briket
   z kombinovaných biomateriálů

Z tabulky 6 vyplývá  zvýšení hodnot hustoty i mecha-
nické pevnosti u takto vytvořených kombinovaných paliv
ve srovnání s briketami vytvořenými z jednotlivých složek.
Výsledky měření emisí v kamnech SK-2 jsou uvedeny v tab.
7. Graficky jsou hodnoty uvedeny na obr. 4.

Tab. 7: Emisní parametry směsných topných
  briket. Spalovací zařízení SK-2

Palivo CO 

mg/m3 

NOx 

mg/m3 

topol + srha 2850 230 

topol + ovsík 2980 200 

kukuřice + srha 2680 220 

kukuřice + ovsík 2990 210 

vrba + srha 2720 170 

vrba + ovsík 2690 130 

vrba + kostřava 2510 180 
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Obr. 4: Emisní parametry směsných topných
  briket spalovaných v kotli SK-2

Z výsledků měření emisí je zřejmý zásadní vliv kombino-
vaných biomateriálů na proces hoření. Materiály
z energetických trav – srha, ovsík jsou v kombinaci s dřevem
RRD i v kombinaci s kukuřicí vhodným materiálem pro ener-
getické využití. U kombinovaných paliv tvořených vrbo-
vým dřevem se navíc projevil i pozitivní vliv nižšího obsa-
hu organicky vázaného dusíku na snížení emisí NOx.

Závěr
Energetické traviny jsou významným zdrojem energie

s dosud nedoceněným potenciálem. Při jejich zpracování
na tuhá biopaliva je zásadní otázkou standardizace a kvali-
ta takovýchto paliv. Na příkladu jednoho druhu výrobku,
tj. topných briket byl zjištěn zásadní vliv na užitné vlast-
nosti, tj. vliv materiálu, z něhož je toto palivo vyrobeno.
Brikety vyrobené z jednosložkového materiálu vykazují
vysoké emise CO, což svědčí o problémech při spalování.
Řešením je výroba briket z energetických travin kombino-
vaných s doplňkovým materiálem, kterým může být dřevo,
příp. energetická kukuřice. Tímto způsobem dochází
k výraznému zlepšení spalovacího procesu a související-
mu snížení emisí CO.

Poznámka:
Tento příspěvek byl zpracován jako výsledek řešení
projektu Národního programu výzkumu II č. 2B06131
,,Nepotravinářské využití biomasy v energetice“.
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Abstrakt

Výnosy energetických travin dosahují přes 10 t/ha sušiny. Výhodné je jejich použití pro výrobu topných briket. Byly
vytvořeny jednosložkové brikety a brikety z kombinovaných materiálů, kdy doplňkovým materiálem je dřevo nebo energe-
tická kukuřice. Vzájemně byly porovnány jejich mechanické vlastnosti a emisní parametry při spalování. Užitné vlastnosti
briket z kombinovaných materiálů jsou výrazně lepší oproti briketám jednosložkovým z energetických travin.
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