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Tento p ísp vek byl vytvo en ve spolupráci s redakcí asopisu
Zem lec, vydavatelství Profi Press, s.r.o. Jsou v n m využity výsledky
získané p i ešení projektu . 2B06131 ,,Nepotraviná ské využití biomasy
v energetice“, který byl financován Ministerstvem školství, mládeže a
lovýchovy eské republiky.
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Biobrikety jsou dnes b žn dostupné v celé Evrop a trh s tímto
palivem úsp šn funguje a rozvíjí se. V tšina t chto produkt se vyrábí
z d ev ných pilin nebo z odpadní k ry. Používají se jako alternativa
palivového d íví v krbových kamnech nebo v kotlích na d evo, v tšinou
s manuální obsluhou. Pro jejich úsp šnou výrobu, obchodování i užívání
byly vytvo eny technické standardy, které definují a zaru ují jejich kvalitu
a vlastnosti. V technické norm
SN EN 14961-1 ,,Tuhá biopaliva –
Specifikace a t ídy paliv“ jsou specifikovány užitné vlastnosti topných
briket, tzn. jejich rozm ry, výh evnost, obsah vody, popele, dusíku, síry a
chloru, tavitelnost popela i jejich vlastnosti mechanické, tj. hustota a
mechanická odolnost.
Vedle d ev ných pilin lze pro výrobu briket úsp šn používat i d evo
z rychlerostoucích d evin (RRD). V našich klimatických podmínkách se
jedná v tšinou o sklizn z plantáží vybraných druh a klon topol a vrb.
V sou asné dob se tyto porosty v R p stují na ploše asi 300 ha.
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Ro ní výnosy se u n kterých klon blíží 20 t v sušin , jak je z ejmé i
z obr. 1. Podle informací ze sdružení CZ Biom je p edpoklad na rozší ení
chto p stebních ploch v nejbližší dob na 2 až 4 tisíce ha.

Obr. 1. Ro ní výnosy n kterých odr d energetických topol .
Sklize RRD probíhá na plantáži obvykle jednou za 4 roky. Sklízí se
bu ru
et zovou pilou, nebo speciální sklízecí eza kou. P i ru ní
sklizni jsou stromy po ur itou dobu ponechány na hromadách a po
vyschnutí zpracovány pomocí št pkova . Získanou d evní št pku je
možno použít jako palivo, je však možno z ní p ímo lisovat topné brikety.
itom p íliš nezáleží na velikosti ástic použité št pky. P íklady
takovýchto paliv jsou uvedeny na obr. 2.

Obr. 2. Topné brikety lisované z topolové št pky.
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Vytvo ené brikety jsou dostate
mechanicky odolné a jejich
3
hustota dosahuje 0,7 až 0,8 kg/dm . Palivoenerge-tické parametry
energetických topol a vrb uvádíme v tab. 1. Tyto hodnoty jsou srovnatelné
s b žnými briketami z pilin jehli natých d evin. Kvalitní d evní brikety by
ly spl ovat požadavky Sm rnice MŽP . 14-2006 (Brikety z d evního
odpadu).
Tab. 1 – Palivoenergetické parametry rychlerostoucích d evin –
epo teno na bezvodý stav
Energ.
Složení
Jednotka
Energ. vrba
topol
Prchavá ho lavina
% hm.
80,39
81,5
Neprchavá ho lavina
% hm.
15,3
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
-1
Spalné teplo
MJ.kg
19,4
19,94
-1
Výh evnost
MJ.kg
18,12
18,72
Popel:
Bod m knutí
Bod tání
Bod te ení

°C
°C
°C

1200
1210
1220

> 1340
> 1340
> 1340

Podle tohoto dokumentu se požaduje obsah vody do 10 %, hustota
min 900 kg/m3, obsah popele v bezvodém stavu do 1,5 %, výh evnost min
17 MJ/kg, obsah dusíku do 0,3 %, síry do 0,08 %, chloru do 0,03 %.
Pro výrobu topných briket lze s úsp chem použít i jiné rostlinné
materiály, než je d evo. P íkladem úsp šné produkce jsou brikety
z konopného pazde í, jejichž výrobcem je V. Lapka z Chlumu u
Rakovníka. Tyto brikety mají výborné mechanické vlastnosti a zhodnocují
druhotný materiál pazde í, které je jinak obtížn využitelné a skon ilo by
pravd podobn jako odpad. Obdobn lze použít pro výrobu briket druhotné
nebo odpadní rostlinné materiály jako jsou makovina, obilní sláma,
epková sláma apod. Rovn ž cílen p stované energetické plodiny je
možno využít pro výrobu briket. Jedná se nap . o energetický š ovík nebo
kuku ici p stovanou pro energetické ú ely. Tyto p íklady uvádíme na obr.
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3. Mechanické a palivoenergetické vlastnosti t chto paliv jsou obdobné
jako u d evních briket a p i spalování není problém s emisemi.

Obr. 3. Topné brikety z konopného pazde í, z energetického š ovíku a
pšeni né slámy
Významným zdrojem rostlinné biomasy jsou trvalé travní porosty
(TTP). Tyto plochy je t eba sklízet a sklizená travní hmota bývá asto pro
hospodá e t žko využitelná. Po usušení je možno ji použít pro výrobu
briket, jako maloprodukci s využitím lis s výkony do 100 kg/h, jejichž
výrobcem je nap . v ad BrikStar firma Briklis s.r.o. Druhou možností je
dodávky materiálu v tším výrobc m. Kvalita takto vytvo ených briket
ovšem nebývá vysoká, jejich mechanická odolnost, která se ur uje podle
SN P CEN/TS 15210-2 (Tuhá biopaliva – Stanovení mechanické
odolnosti pelet a briket – ást 2: Brikety) bývá do 80 %. Tento parametr
udává, jak jsou brikety odolné a trvanlivé p i transportu a p esypávání.
Ur uje se ve zkušebním bubnu o pr
ru 60 cm, který se otá í 5 min a
v n mž se brikety p esypávají. Po zkoušce se odstraní odrol a mechanická
odolnost udává procento zachovalých briket. Brikety z travních porost se
vyzna ují nízkou teplotou tavení popele, která zp sobuje jeho spékání na
roštu topeništ , jak je z ejmé z obr. 4. P i jejich spalování bývají emise CO,
které sv í o kvalit spalovacího procesu, zna
vysoké. P íkladem jsou
výsledky m ení p i spalování v krbových kamnech SK-2 (RETAP, s.r.o.)
uvedené na obr. 5. Zajímavou vlastností je závislost teploty tavení popele
na termínu sklizn . U vzork lesnice, ovsíku, srhy a kost avy z ervnové
sklizn bylo zjišt no, že tyto hodnoty jsou v rozmezí od 700 do 900°C. U
pozd jších sklizní, tj. v íjnu nebo na ja e p íštího roku byly hodnoty
teploty tavení popel výrazn vyšší, p esahující 1 300°C. Chemickým
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rozborem popel se ukazuje, že p inou je zna né množství alkalických
kov , p edevším draslíku, který má vlastnosti tavidla.

Obr. 4. Popel z topných briket vytvo ených z TTP po jejich spálení.
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Obr. 5. Emisní parametry topných briket z energetických trav.
Brikety z TTP nebo z energetických trav s lepšími užitnými
vlastnostmi získáme p i použití travní fytomasy v kombinaci s jinými
rostlinnými materiály. Ve výzkumném projektu 2B06131, který byl ešen
ve spolupráci VÚZT, v.v.i., VÚKOZ, v.v.i. a dalších výzkumných institucí
byly testovány topné brikety vytvo ené z energetických trav. Jedná se o
lesknici rákosovitou, ovsík vyvýšený a srhu lalo natou. Tyto materiály byly
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rovn ž kombinovány s topolovou a vrbovou št pkou a kuku
ezankou. Jeden z p íklad je uveden na obr. 6.

nou

Obr. 6. Topná briketa z travní fytomasy kombinované s topolovou št pkou.
Brikety byly spalovány ve dvou spalovacích za ízeních, krbových kamnech
SK – 2 (RETAP, s.r.o.) a kotli V 25 (VERNER, a.s.). Brikety vytvo ené
z ovsíku a srhy vykazují p i spalování vysoké hodnoty emisí CO, z ejm
vlivem nestability spalovacího procesu. I p i zvýšeném p ebytku vzduchu
nedocházelo k proho ení briket a jejich popel se spékal. P i porovnání
s normou SN EN 132 29 (Vestavné spot ebi e k vytáp ní a krbové vložky
na pevná paliva) dochází k p ekro ení mezních hodnot emisí CO. Tato
norma udává hranici emisí CO p i 13 % O2 hodnotou 0,3 % (3 570 mg/m3)
pro T ídu 1 a 1% (12 500 mg/m3) pro T ídu 2. Naopak z výsledku
spalování kombinovaných briket se ukázal zásadní vliv jejich složení na
spalovací proces, jak je z ejmé z obr. 7.
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Obr. 7. Emisní parametry sm sných topných briket spalovaných
v krbových kamnech SK-2.
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Emise CO jsou výrazn nižší a spalovací za ízení s tímto palivem
spl uje požadavky T ídy 1 dle SN EN 132 29. Materiály z energetických
trav – srhy, ovsíku jsou v kombinaci s d evem RRD i v kombinaci
s kuku icí vhodným materiálem pro energetické využití. U kombinovaných
paliv tvo ených vrbovým d evem se navíc projevil i pozitivní vliv nižšího
obsahu organicky vázaného dusíku na snížení emisí NOx. Energetické
traviny se tak ukazují významným zdrojem energie s dosud nedocen ným
potenciálem. P i jejich zpracování na tuhá biopaliva je ovšem zásadní
otázkou standardizace a kvalita t chto paliv.
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BIOFUELS IN THE FORM OF HEAT BRIQUETTES
P. Hutla
Summary
Fuel briquettes are commonly made from wood chips or waste
bark. Wood of fast-growing trees and secondary or waste plant
materials can be successfully used for their production too. Another
source what can be specifically grown, are energy crops or harvested
and dried grass from permanent grassland.

