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Anotace
Souþasné postavení a výhled využívání certifikovaných biopaliv v nízkoemisní mobilitČ
Mezinárodní konference se dne 11. 4. 2018 zúþastnilo 76 osob ze tĜí zemí a bylo pĜedstaveno
14 pĜednášek. Prezentoval se aktuální stav zákonné povinnosti snižovat emise skleníkových
plynĤ (GHG) z pohonných hmot využíváním certifikovaných biopaliv a alternativních paliv,
jejich bilance spotĜeby, požadavky na udržitelnost a úsporu emisí GHG a transpozice
souvisejících smČrnic a norem EU do národní legislativy. Diskutoval se zejména vývoj trhu
a technologických inovací, budoucnost obnovitelné mobility a zdroje obnovitelných vstupních
surovin.
Klíþová slova: konvenþní biopaliva, pokroþilá biopaliva, smČsná paliva, bionafta, bioethanol,
biomethan, hydrogenované rostlinné oleje a živoþišné tuky

Summary
Current status and outlook the use of certified biofuels in low-emission mobility
International conference on 11. 4. 2018 was attended by 76 persons from three countries and
was presented in 14 lectures. There are presented the current situation regarding the legal
obligation to reduce greenhouse gases (GHG) emissions from fuels by using of certified biofuels
and alternative fuels, their balance of consumption, requirements for sustainability and GHG
emissions savings and transposition of relevant directives and EU standards into the national
legislation. Discussed in particular the development of the market and of technological
innovation, the future of renewable mobility and sources of renewable feedstocks.
Keywords: conventional biofuels, advanced biofuels, blended fuels, biodiesel, bioethanol,
biomethan, hydrotreated vegetable oils and animal fats
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Udržitelné využívání zemČdČlské biomasy a související cíle na rok 2030 podle návrhu
Evropské smČrnice o energii z obnovitelných zdrojĤ
Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D. – Ministerstvo zemČdČlství ýeské republiky
The Sustainable Usage of Agriculture Biomass and Related Objectives for the Year 2030 According to the
Proposal of the European Directive on the Energy from Renewable Sources
Abstract:
The application of renewable energy sources in transport, production of electricity and heating or cooling is
regulated at the European level by Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council on the
promotion of the use of energy from renewable sources, as amended by Directive 2015/1513/EU. In the field
of transport, the main binding target is to replace 10% of energy with renewable sources (RES) by 2020, where a
maximum of 7% of energy can be replaced by biofuels made from food or feed crops (1st generation biofuels).
Currently, the revision of the above-mentioned European Directive (RED II) is under way at trialogue level, i.e.
negotiation of the compromise text between the Council of the EU, the European Commission and the European
Parliament. This compromise could be probably based mainly on a proposal of the Council of the EU, which is
preferred also by the Czech Republic and which sets the overall energy target in transport from renewables to
14% by 2030, limits the 1st generation biofuels at the level of 7% and fixes the mandatory share of advanced
biofuels from non-food raw materials (2nd generation biofuels) at 3% by 2030. The raw materials for advanced
biofuels are directly set out in the Annex of RED II and include e.g. straw, waste biomass, algae, etc.
The contribution of these advanced biofuels would be counted twice to achieve the targets.
The most important issue for the Ministry of Agriculture is to avoid the reduction of the level of 1st generation
biofuels under 7%, as this would jeopardize existing investments, jobs in agriculture sector, as well as it would
cause the decrease of the production of livestock feed produced as a by-product in the biofuels chain. The Ministry
of Agriculture also disagrees with setting of the overambitious targets for usage of the 2nd generation biofuels
that are hardly available on the market at this time and that are also economically uncompetitive. The priority is
to preserve existing sustainable agricultural production for food, feed and energy use.
In the transport sector in 2017, there were consumed 276 ktons of biodiesel and 117 ktons of bioethanol, where
157 ktons of biodiesel and 102 ktons of bioethanol were produced in the Czech Republic. The share of crop areas
of individual raw materials for the biofuels production compared to the total area of these raw materials was
32.9% for rape, 13.3% for sugar beet and 28.6% for maize grown to produce grain. The consumption of financially
supported pure and high-percentage biofuels decreased in 2016 and 2017 due to the long-term low oil price to
about 1.7% compared to 2014 and 2015.
Keywords: pure and high-percentage biofuels, energy from renewable sources, excise taxes, reduction of biofuels
support
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Udržitelné využívání zemČdČlské biomasy a související cíle na rok 2030 podle návrhu Evropské smČrnice
o energii z obnovitelných zdrojĤ
Abstrakt:
UplatĖování obnovitelných zdrojĤ energie v dopravČ, pĜi výrobČ elektĜiny a pĜi vytápČní nebo chlazení se
na celoevropské úrovni Ĝídí smČrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoĜe využívání energie
z obnovitelných zdrojĤ ve znČní smČrnice 2015/1513/EU. V oblasti dopravy je hlavním závazným cílem nahrazení
10 % energie prostĜednictvím obnovitelných zdrojĤ (OZE) do roku 2020, pĜiþemž maximálnČ 7 % energie mĤže
být nahrazeno pomocí biopaliv vyrobených z potravináĜských nebo krmiváĜských surovin (biopaliv 1. generace).
V souþasné dobČ probíhá revize výše uvedené evropské smČrnice (RED II) na úrovni trialogĤ, tj. vyjednávání
kompromisního znČní mezi Radou EU, Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Toto kompromisní znČní by
pravdČpodobnČ mohlo vycházet z návrhu Rady EU, který ýR rovnČž preferuje a který stanovuje celkový cíl energie
v dopravČ z OZE do roku 2030 ve výši 14 %, biopaliva 1. generace omezuje na úrovni 7 % a povinný podíl
pokroþilých biopaliv z nepotravináĜských surovin (biopaliva 2. generace) stanovuje v roce 2030 na 3 %. Suroviny
pro pokroþilá biopaliva pĜímo stanovuje pĜíloha smČrnice RED II a patĜí mezi nČ napĜ. sláma, odpadní biomasa,
Ĝasy, aj. PĜíspČvek tČchto pokroþilých biopaliv by byl do uvedených cílĤ zapoþten dvojnásobnČ.
Ministerstvo zemČdČlství považuje za nejzásadnČjší, aby nedošlo ke snížení limitu biopaliv 1. generace pod 7 %,
neboĢ by tím byly ohroženy stávající investice, pracovní místa v zemČdČlství a rovnČž by došlo k poklesu produkce
krmiv pro hospodáĜská zvíĜata, která jsou vedlejším produktem výroby biopaliv. Ministerstvo zemČdČlství také
nesouhlasí s nastavováním pĜíliš vysokých cílĤ využívání biopaliv 2. generace, která jsou dnes na trhu málo
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dostupná a cenovČ nekonkurenceschopná. Prioritou je zachování stávající udržitelné zemČdČlské produkce
pro potravinové, krmiváĜské i energetické využití.
V roce 2017 bylo v dopravním sektoru spotĜebováno 276 tis. t bionafty a 117 tis. t bioetanolu, pĜiþemž v ýR bylo
vyrobeno 157 tis. t bionafty a 102 tis. t bioetanolu. Podíl osevních ploch jednotlivých surovin pro výrobu biopaliv
z celkových ploch tČchto surovin pĜedstavoval v pĜípadČ Ĝepky olejné 32,9 %, u cukrovky 13,3 % a u kukuĜice
pČstované na zrno 28,6 %. SpotĜeba daĖovČ podporovaných þistých a vysokoprocentních biopaliv klesla v letech
2016 a 2017 díky dlouhodobČ nízké cenČ ropy na cca 1,7 % oproti rokĤm 2014 a 2015.
Klíþová slova: þistá a vysokoprocentní biopaliva, energie z obnovitelných zdrojĤ, spotĜební danČ, snížení podpory
biopaliv
Kontakt:
Ing. Vlastimil Zedek - vedoucí OddČlení obnovitelných zdrojĤ energie a environmentálních strategií
Ministerstvo zemČdČlství, TČšnov 17, 117 05 Praha 1
tel.: +420 221 812 892, e-mail: vlastimil.zedek@mze.cz, www.eagri.cz
Ing. Karel Trapl, Ph.D. - OddČlení obnovitelných zdrojĤ energie a environmentálních strategií
Ministerstvo zemČdČlství, TČšnov 17, 117 05 Praha 1
tel.: +420 221 812 413, e-mail: karel.trapl@mze.cz, www.eagri.cz
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Novelizace zákona o ochranČ ovzduší a naĜízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
Ing. JiĜí Hromádko, Ph.D. – Ministerstvo životního prostĜedí ýeské republiky
Proposal Amending the Act on Air Protection and Government Regulation on Sustainability Criteria of Biofuels
Abstract:
The objective of this contribution is information about the proposal amending the Act no. 201/2012 Coll., on Air
protection. The proposal implements Council Directive 2015/652/EU and partially implements the European
Parliament and Council Directive 2015/1513/EU. According to the proposal fuel suppliers will be able to reduce
greenhouse gas emissions from fossil fuels also through LPG, CNG/LNG, pure and high-percentage biofuels
blend, hydrogen and electricity consumed in road transport and though upstream greenhouse gas emissions
reduction from crude oil or natural gas. Furthermore, the proposal allows fuel suppliers take account advanced
biofuels, which are contained in Annex IX, Part A and B of Directive 2015/1513/EU to minimum share of biofuels
twice.
Keywords: fuels, greenhouse gas emissions from fuels, biofuels, advanced biofuels
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Novelizace zákona o ochranČ ovzduší a naĜízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
Abstrakt:
Cílem pĜíspČvku je informování o návrhu novely zákona þ. 201/2012 Sb., o ochranČ ovzduší, kterou se provádí
transpozice smČrnice Rady 2015/652/EU a þásteþná transpozice smČrnice Evropského parlamentu a Rady
2015/1513/EU. Návrh novely zákona umožĖuje dodavatelĤm pohonných hmot do cílĤ snižování emisí skleníkových
plynĤ zohlednit i emise skleníkových plynĤ z dodaného LPG, CNG/LNG, þistých a vysokoprocentních biopaliv,
vodíku a elektĜiny spotĜebované v silniþní dopravČ a ušetĜené emise skleníkových plynĤ z tČžby ropy þi zemního
plynu. Návrh dále umožĖuje dodavatelĤm pohonných hmot do povinného minimálního podílu biopaliv zohlednit
pokroþilá biopaliva, jež jsou obsažena v pĜíloze IX þásti A a B smČrnice 2015/1513/EU dvojnásobnČ.
Klíþová slova: pohonné hmoty, emise skleníkových plynĤ z pohonných hmot, biopaliva, pokroþilá biopaliva
Kontakt:
Ing. JiĜí Hromádko, Ph.D. - Odbor ochrany ovzduší
Ministerstvo životního prostĜedí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel.: +420 267 122 455
mobil: +420 724 093 945
e-mail: jiri.hromadko@mzp.cz
www.mzp.cz
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Úloha udržitelných biopaliv v sektoru dopravy vzhledem k Národním klimatickoenergetickým plánĤm
Ing. Antonín Beran – Ministerstvo prĤmyslu a obchodu ýeské republiky
Role of Sustainable Biofuels in the Transport Sector in the National Climate-Energy Plans
Abstract:
This presentation concerns the proposal of a Regulation on the Governance of the Energy Union, make a draft
Integrated National Climate and Energy Plans, especially about liquid biofuels in transport. Summarizes the
objectives, context and problems.
Keywords: renewable energy, alternative fuels, biofuels

V rámci tzv. zimního energetického balíþku, který
byl zveĜejnČn v listopadu 2016, byl zveĜejnČn návrh
NaĜízení o správČ energetické unie. NaĜízení ukládá
þlenským státĤm povinnost zpracovat tzv. Národní
klimaticko-energetický plán na období až do roku
2030, kde musí þlenský stát uvést politiky a opatĜení
v oblasti dekarbonizace (souþástí této oblasti jsou také
obnovitelné zdroje energie), energetické úþinnosti,
vnitĜního trhu s energií a oblasti výzkumu, inovací
a konkurenceschopnosti a vyþíslit jejich dopad,
zejména v oblasti snížení emisí skleníkových plynĤ,
podílu obnovitelných zdrojĤ energie na koneþné
spotĜebČ a zvýšení energetické úþinnosti respektive
energetických úspor.
V oblasti obnovitelných zdrojĤ bude ýR,
podle požadavkĤ NaĜízení, muset pĜedstavit pĜíspČvek
k Evropskému cíli na úrovni 27 %, respektive 35 %.
Prostým pĜepoþtem s pĜihlédnutím k proporþnosti cílĤ
2020 by tyto cíle znamenaly podíl mezi 17,6 %
a 22,8 % (ýR má aktuálnČ podíl na úrovni 15 %).
Národní klimaticko-energetický plán v sobČ
integruje oblasti (napĜ. þistá mobilita, biopaliva atd.),
které dosud pokrývaly jednotlivé koncepþní materiály
(politiky, akþní plány atd.)
Cíl v dopravČ pro rok 2020 by se mČl splnit
pĜechodem na benzín E10, pĜimícháváním pokroþilých
biopaliv do motorové nafty a oživením trhu
s vysokoprocentními biopalivy.
PlnČní cílĤ v dopravČ pro rok 2030 modelujeme
pro orientaþní pĜehled a k další diskusi ve scénáĜích
zpracovaných na základČ pracovního bilanþního
modelu, který je prĤbČžnČ upravován a doplĖován
o aktuální data, východiska a požadované cíle. Jde
o pracovní nástroj, který slouží k ovČĜení nČkterých
pĜedpokladĤ. Budeme také využívat výsledkĤ projektu
TA ýR "Optimální využití obnovitelných zdrojĤ
energie v dopravČ". O koneþné podobČ cílĤ se stále
v EU vyjednává.

ZávČr:
Implementace NaĜízení o správČ energetické unie
a zpracování Národního klimaticko-energetického
plánu je komplexní úkol, který v sobČ integruje jak
energetiku, tak oblast klimatu a zahrnuje související
problematiky (napĜ. þistá mobilita, biopaliva atd.),
které dosud pokrývaly jednotlivé koncepþní materiály
(politiky, akþní plány atd.).
O koneþné podobČ cílĤ se v EU stále vyjednává a
nelze zcela odhadnout výsledek, což je pro zpracování
Národního klimaticko-energetického plánu složitá
situace.
Pro biopaliva v dopravČ je dĤležité splnČní cílĤ
k roku 2020 a nastavení podmínek a postupĤ
pro splnČní cílĤ 2030. Jako podpora pro vytváĜení
jednotlivých scénáĜĤ, pro orientaþní pĜehled a k další
diskusi slouží pracovní bilanþní model, který je
prĤbČžnČ upravován a doplĖován o aktuální data,
východiska a požadované cíle.
.
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Úloha udržitelných biopaliv v sektoru dopravy vzhledem k Národním energeticko-klimatickým plánĤm
Abstrakt:
Prezentace se týká návrhu NaĜízení o správČ energetické unie, zpracování integrovaných Národních klimatickoenergetických plánĤ se zamČĜením na biopaliva v dopravČ. Shrnuje cíle, souvislosti a problémy.
Klíþová slova: obnovitelné zdroje energie, alternativní paliva, biopaliva
Kontakt:
Ing. Antonín Beran - Odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice
Ministerstvo prĤmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
tel.: +420 224 852 335
e-mail: beran@mpo.cz
www.mpo.cz
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Bilance výroby a hrubé spotĜeby motorové nafty, benzinu, biopaliv a smČsných paliv
na trhu ýR
Ing. LudČk Dušek – Ministerstvo prĤmyslu a obchodu ýeské republiky
Overview of Production and Gross Consumption of Diesel, Gasoline, Biofuels and Blended Fuels in the Czech
Republic
Abstract:
The results arising from the statistical survey carried out by the Czech Statistical Office:
• Consumption of petrol in the CR is almost unchanged in recent years; and its annual consumption per year
is slightly around the 1.6 mil. tons. This trend has continued also in early 2018 and the annual difference
in consumption yer-to-year is in 2017 lower of 0.37 %.
• Consumption of diesel has been growing. In 2017, the total consumption of diesel reached 4.9 mil. tons (higher
of 3.47 %) and the rising trend continued also in the first quarter of 2018.
The analysis carried out by the MIT shows:
• Consumption of FAME in 2017 in the Czech Republic increased to 276.2 thousand tons (higher of 6.7 %).
More than 49.7 % of the total amount was imported. The trend of lower consumption compared to previous
years is maintained in the first half of 2018.
• In 2017, the consumption of bioethanol was growing to 116.5 thousand tons (higher of 35.7 %), the import
share is 38.5 %. In the first half of 2018, the trend of bioethanol consumption is however dropping.
• Consumption of fuels with higher bio-components content was very low in the year 2017.
Keywords: automotive fuels, diesel fuel, biodiesel, diesel fuel blends, bioethanol, bio-components
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Bilance výroby a hrubé spotĜeby motorové nafty, benzinu, biopaliv a smČsných paliv na trhu ýR
Abstrakt:
Ze statistického zjišĢování, které provádí ýeský statistický úĜad, vyplývá:
• SpotĜeba motorového benzinu v ýR se v posledních letech prakticky nemČní a spotĜebované množství za jeden
rok se pohybuje okolo hranice 1,6 mil. tun. Tento trend pokraþuje i na zaþátku roku 2018 a meziroþní pokles
ve spotĜebČ za rok 2017 je 0,37 %.
• SpotĜeba motorové nafty narĤstá, v roce 2017 se jí spotĜebovalo celkem 4,9 mil. tun (meziroþní nárĤst o
3,47 %) a stoupající trend pokraþuje také v prvním þtvrtletí 2018.
Z analýzy o biosložkách a biopalivech, provádČné MPO, vychází:
• SpotĜeba FAME v ýR v roce 2017 stoupla na 276,2 tis. tun (meziroþní nárĤst o 6,7 %), z toho více než 49,7 %
bylo importováno. V první polovinČ roku 2018 se objevuje trend nižší spotĜeby proti pĜedchozím letĤm.
• SpotĜeba bioethanolu v roce 2017 stoupla na 116,5 tis. tun (meziroþní nárĤst o 35,7 %), podíl dovozu byl
38,5 %. Trend spotĜeby bioethanolu je však v první polovinČ roku 2018 klesající.
• SpotĜeba paliv s vyšším obsahem biosložek byla v roce 2017 velmi nízká.
Klíþová slova: motorová paliva, motorová nafta, bionafta, smČsná motorová nafta, bioethanol, biosložky
Kontakt:
Ing. LudČk Dušek - Odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice, OddČlení analýz a datové podpory
koncepcí
Ministerstvo prĤmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
tel.: +420 224 852 437
e-mail: dusek@mpo.cz
www.mpo.cz
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Transpozície smerníc o podpore využívania energie z obnoviteĐných zdrojov a kvalite
palív do slovenskej legislatívy a ich plnení
Zuzana Jakubiþková, LL.M. – Združenie pre výrobu a využitie biopaliv Bratislava
Transposition Directives on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources and the Quality of the
Fuel into the Slovak Legislation and their Fulfilment
Abstract:
The aim of the presentation is to introduce current legislative framework in the field of biofuels in the Slovak
republic. The biofuels legislation was a subject to several significant changes in 2017, since the key Act. No.
309/2009 Coll. on the on the promotion of renewable energy sources and high efficiency cogeneration („Act
309/2009“) was amended two times. The main incentive for the first amendment (Act no. 181/2017 Coll. amending
the Act. 309/2009) was to implement the directives (i.e. directive 2015/1513 and directive 2015/652), but also to
address several difficulties and requirements resulting from practise. Additionally, due to the notification of the
state aid scheme in the form of reduced tax rate on the fuels containing a certain min. volume of biofuels another
amendment of the Act 309/2009 was necessary (the amendment - Act no. 268/2017 Coll. amending the Act.
No. 98/2004 Coll. on excise duties from mineral oils and the Act. 309/2009). The presentation shall provide
a picture of the most relevant changes resulting from the amendments, such as establishing of the mandatory share
for biofuels till 2030, establishing of the mandatory for advanced biofuels and different tax rates for fuels
depending on the content of biofuels blended.
Keywords: biofuels, mineral oils, renewable energy
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Transpozície smerníc o podpore využívania energie z obnoviteĐných zdrojov a kvalite palív do slovenskej
legislatívy a ich plnení
Abstrakt:
CieĐom príspevku je informovaĢ o aktuálne úþinnej právnej úprave v oblasti biopalív v Slovenskej republike.
Právna úprava v tejto oblasti prešla v roku 2017 pomerne turbulentným obdobím, nakoĐko kĐúþový zákon
þ. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteĐných zdrojov energie a vysoko úþinnej kombinovanej výroby a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zák. þ. 309/2009) bol novelizovaný hneć dvakrát. CieĐom prvej novely (zák.
þ. 181/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĎĖa zákon þ. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteĐných zdrojov energie a
vysoko úþinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov) bolo nielen implementovaĢ
príslušné smernice EÚ (t.j. smernicu 2015/1513 a smernicu 2015/652), ako aj reagovaĢ na problémy a požiadavky
z praxe. ZároveĖ došlo v roku 2017 k ćalšej významnej novele zák. þ. 309/2009 (zák. þ. 268/2017 Z.z. ktorým sa
mení a dopĎĖa zákon þ. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým
sa mení a dopĎĖa zákon þ. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteĐných zdrojov energie a vysoko úþinnej kombinovanej
výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a to z dôvodu notifikácie schémy
štátnej pomoci spoþívajúcej vo zvýhodnenej sadzbe dane na minerálne oleje obsahujúce urþité min. množstvo
biopalív. Príspevok sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré cit. novely priniesli, ako napr. stanovenie
celkového povinného energetického podielu biopalív, ktorý je povinná osoba uviesĢ na trh v kalendárnom roku až
do konca roka 2030, ako aj zavedenie povinnosti uviesĢ na trh urþité množstvo pokroþilých biopalív, þi rozdielne
sadzby dane pre pohonné látky v závislosti od obsahu biopalív.
Kontakt:
Zuzana Jakubiþková, LL.M. - Združenie pre výrobu a využitie biopalív - riaditeĐka pre právne záležitosti
Rajská 7, 811 08 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421 2 444 52 678, Fax: +421 2 444 52 679, Web: www.zvvb.sk, www.vsetkoobiopalivach.sk
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Projekt výroby bioetanolu z lignocelulózovej biomasy
Ing. Petra Ondrejíþková, PhD. – ENVIRAL, a.s. Leopoldov
The Project of Bioethanol Production in Crease from Lignocellulosic Feedstock
Abstract:
ENVIRAL a.s. is the first and leading, private held company in the area of bioethanol production in Slovakia. Its
current annual production capacity is 145,000 m3 of 1st generation bioethanol and now, thanks to the advanced
technology and cooperation with Clariant (Straubing, Germany) it will become one of the first plants in Europe
to commercially produce 2nd generation (2G) ethanol.
ENVIRAL has acquired a license to use Clariant's sunliquid integrated process technology as well as starter
cultures from its proprietary enzyme and yeast platform to realize a full scale cellulosic ethanol plant for the
commercial production from agricultural residues. This exceptional project is the result of intensive work,
extensive tests of ENVIRAL's feedstock, searching for optimal solutions, as well as the successful technology
validation carried out in Clariant´s pre-commercial plant with biomass supplied from Slovakia. This new plant
will be integrated into the existing facilities at ENVIRAL's Leopoldov site in Slovakia. An annual production
capacity of 50,000 tons (63,400 m3) of 2nd generation ethanol is expected.
The chosen technology is one of the most advanced and the most progressive global technologies in the field
of biotechnology and increasing the biofuels volume in the country due to the production of 2G bioethanol will
ensure Slovakia to meet the environmental targets of GHG savings in the transport sector.
Keywords: second generation bioethanol, biomass, commercial production, cellulosic ethanol
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Projekt výroby bioetanolu z lignocelulózovej biomasy
Abstrakt:
SpoloþnosĢ ENVIRAL a.s. je prvý, majoritný slovenský producent bioetanolu patriaci do skupiny Envien Group.
Jeho súþasná roþná výrobná kapacita predstavuje viac ako 145,000 m3 bioetanolu prvej generácie a vćaka dohode
so spoloþnosĢou Clariant (Straubing, Nemecko) na zakúpení inovatívnej technológie na výrobu celulózového
biopaliva, bude jedným z prvých závodov v Európe komerþne produkujúcich druho-generaþný (2G) bioetanol.
Celulózový etanol je pokroþilé udržateĐné biopalivo s vysokou, viac než 90% úsporou emisií CO2 v porovnaní
s benzínom.
ENVIRAL a.s získal licenciu na použitie integrovanej technológie spoloþnosti Clariant, ako aj štartovacích kultúr
z ich vlastnej platformy na výrobu enzýmov a kvasiniek, þo využije pre komerþnú výrobu 2G bioetanolu
z poĐnohospodárskych zvyškov. Tento výnimoþný projekt je výsledkom intenzívnej práce, rozsiahlych skúšok
surovín poskytnutých spoloþnosĢou ENVIRAL, a tiež hĐadania optimálnych riešení, ako aj úspešnej validácie
technológie prevádzkovanej v spoloþnosti Clariant s biomasou dodávanou zo Slovenska. Tento nový závod bude
integrovaný do existujúcich prevádzok ENVIRALu v lokalite Leopoldov na Slovensku. Predpokladá sa roþná
výrobná kapacita 50,000 ton (63,400 m3) 2G bioetanolu.
Vybraná technológia je jednou z najpokroþilejších a najprogresívnejších globálnych technológií v oblasti
biotechnológie a zvýšenie objemu biopalív v krajine vćaka výrobe 2G bioetanolu zabezpeþí Slovensku splnenie
environmentálnych cieĐov úspory skleníkových plynov v sektore dopravy.
Klíþová slova: druhogeneraþný bioetanol, biomasa, komerþná výroba, celulózovný etanol
Kontakt:
Ing. Petra Ondrejíþková, PhD. – Senior špecialista Odd. výskumu a vývoja, Divizía strategického rozvoja,
ENVIRAL a.s.
Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
tel.: + 421 905 461 359
e-mail: ondrejickova@enviengroup.eu
www.ENVIRAL.sk
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Možnosti využitia oleja z Camelina sativa, sp. na výrobu biopalív
Ing. Jozef Mikulec – VÚRUP, a.s. Bratislava
Possibilities of Using Oil from Camelina Sativa, sp. for the Production of Biofuels
Abstract:
The production of technical crops for the production of bio-components can ensure sustainable rural development
in the long time and by stabilizing farm incomes will allow for their development and increased competitiveness.
The production of non-food feedstock for bio-components will promote the emergence of multifunctional
agriculture if the by-products (feed cake) are also to be processed to a greater extent. One of the options for the
rapid introduction of advanced second generation biofuels is the cultivation and utilization of the Camelia sativa,
sp., which is a domestic plant species and its use in the rest of the world is intensively studied. In order to achieve
this goal, it is necessary to develop the proper cultivation technology of this non-traditional species and to
recommend this technology for cultivation practice. The prerequisites for expanding the seedlings will be to
manage the seed production efficiently until it is processed to make it attractive for all production stages from
primary production to processing.
Keywords: Camelina sativa, biofuels, bio-components
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Možnosti využitia oleja z Camelina sativa, sp. na výrobu biopalív
Abstrakt:
Produkcia technických plodín na výrobu biozložiek môže zabezpeþiĢ trvalo udržateĐný rozvoj vidieka v dlhodobom
horizonte a stabilizáciou príjmov poĐnohospodárskych podnikov umožní ich rozvoj a vyššiu konkurenþnú
schopnosĢ. Výroba nepotravinárskych surovín pre biozložky podporí vznik multifunkþného poĐnohospodárstva v
prípade, že sa vo väþšej miere budú spracúvaĢ aj vedĐajšie výrobky (pokrutiny na kĚmenie). Jednou z možností
rýchleho zavedenia pokroþilých biopalív druhej generácie je kultivácia a využitie rastliny Camelia sativa, sp.
Đaniþník siaty, ktorá je domácim rastlinným druhom a jej využitie sa v ostatnom období celosvetovo intenzívne
študuje. Na dosiahnutie tohto cieĐa, je potreba vyvinúĢ správnu pestovateĐskú technológiu tohto netradiþného
druhu a odporuþiĢ túto technológiu pre pestovateĐskú prax. Predpokladmi pre rozšírenie Đaniþníka siateho bude
tak efektívne zvládnutie výroby semena až po jeho spracovanie, aby jeho produkcia bola atraktívna pre všetky
produkþné stupne od prvovýroby až po spracovanie.
Klíþová slova: Đaniþník siaty, biopalivá, biozložky
Kontakt:
Ing. Jozef Mikulec
VÚRUP, a.s., Bratislava, Vlþie Hrdlo
SK - 820 03 Bratislava, Vlþie Hrdlo
Tel.: +421 2 4055 4005, Mobil phone 0917 859 209, Fax: +421 2 4524 6276, www.vurup.sk
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Nové cesty plnČní cílĤ snižování emisí skleníkových plynĤ v ýEPRO, a.s.
Ing. Pavel Cimpl, Ing. Jaromír Hynek, Mgr. Michaela Rážková – ýEPRO, a.s., Praha
New Ways the Objectives of Reducing Greenhouse Gas Emissions in ýEPRO, Inc.
Abstract:
ýEPRO, a.s. as a major fuel distributor, is forced to respond to the status and development of legislation
on greenhouse gas savings. Because the requirements of national and European documents are already very
difficult to meet with the use of conventional bioethanol and rapeseed methyl ester while meeting the qualitative
requirements of the CSN EN 590 specification for diesel fuel and CSN EN 228 for automotive gas, various
alternatives are being sought to address this issue. The paths to achieving the desired goals include:
- Increasing the share of renewable biofuels
- The use of biofuels with lower greenhouse gas production
- Replacement of classical fuels by other energy sources.
This article summarizes the findings and results obtained in the framework of research projects at ýEPRO, a.s.
especially in 2016 and 2017.
Keywords: greenhouse gases, saving, diesel, motor gasoline, FAME, ETBE, UCOME
ýEPRO, a.s. jako významný distributor pohonných
hmot [1] je nucen reagovat na stav a vývoj legislativy
v oblasti úspory produkce skleníkových plynĤ. Protože
požadavky vyplývající z tuzemských i evropských
dokumentĤ [2, 3] jsou již s použitím klasického
bioethanolu a methylesterĤ Ĝepkového oleje
pĜi dodržení kvalitativních požadavkĤ specifikaþních
norem ýSN EN 590 pro motorovou naftu [4] a ýSN EN
228 pro automobilový benzín [5] velmi obtížnČ
splnitelné, jsou hledány rĤzné alternativy pro Ĝešení
této problematiky.
Cestami k dosažení požadovaných cílĤ jsou mimo
jiné:
Ͳ Zvyšování podílu biosložek z obnovitelných zdrojĤ
Ͳ Používání biosložek s vyšší úsporou, resp. nižší
produkcí skleníkových plynĤ.
PĜednesený þlánek shrnuje poznatky a výsledky,
ke kterým se dospČlo v rámci výzkumných projektĤ
ve spoleþnosti ýEPRO, a. s. v prĤbČhu roku 2016.
Úvod
Za úþelem plnČní zpĜísĖujících se požadavkĤ
souvisejících legislativních dokumentĤ, tj. SmČrnice
Evropského parlamentu a Rady þ. 98/70/ES ve znČní
þ. 2009/30/ES a dalších pĜedpisĤ [2] a Zákona
þ. 201/2012 Sb. o ochranČ ovzduší [3]:
¾ Povinný podíl biosložky
- 4,1
%
(V/V)
biosložky
(EtOH)
v automobilovém benzínu
- 6,0 % (V/V) biosložky (FAME) v motorové
naftČ
¾ Úspora skleníkových plynĤ
- k 31. 12. 2014 – min. 2 %
- k 31. 12. 2017 – min. 3,5 % (resp. 4 %
doporuþení EU)
- k 31. 12. 2020 – min. 6 %,
bylo v roce 2016 realizováno nČkolik projektĤ s cílem
ovČĜit další technické možnosti v této oblasti.
V prĤbČhu roku byly laboratornČ i provoznČ
testovány jak složky automobilových benzínĤ, tak
motorových naft. NČkteré z nich jsou již v souþasnosti
bČžnČ aplikovány, jiné na své uplatnČní teprve þekají.

Testované složky pro produkty:
- automobilové benzíny
¾ ETBE (ethyl-terc.butyl ether)
- motorové nafty
¾ HVO (hydrotreated vegetable oil )
¾ UCOME/UFOME (used cooking oil methyl
ester/ used frying oil methyl ester)
¾ Methylestery živoþišných, resp. kafilerních tukĤ
¾ Oleje z plastĤ (termicky štČpené polymery).
Standardní hodnoty úspor emisí skleníkových plynĤ
jsou uvedeny v následující tab. 1.
Výsledky jednotlivých projektĤ
OvČĜení možnosti aplikace ETBE v rámci technologie
ýEPRO, a. s.
V souþasnosti jsou do distribuþního systému
spoleþnosti ýEPRO, a. s. þerpány v omezené míĜe
automobilové benzíny s oktanovým þíslem motorovou
metodou 95 jednotek s limitovaným obsahem ETBE a
dále prostĜednictvím železniþních cisteren dodáván
benzín splĖující limity pro druh 98 Super Plus
s obsahem ETBE mezi 10 – 15 % (V/V). Jako možnost
pro zvýšení flexibility systému a souþasnČ jedna z cest
plnČní legislativních povinností se jeví následné
vsádkové þi online dávkování ETBE na skladech
spoleþnosti.
Z tohoto dĤvodu byla ve spolupráci s laboratoĜí
SGS CR, s.r.o. provedena Ĝada testĤ vzorkĤ
s promČnným obsahem ETBE, které mČly za úkol
ovČĜit kvalitativní zmČny spojené s pĜídavkem ETBE,
jeho mísitelnost a stabilitu výsledného produktu.
Výsledky jsou uvedeny v tab. 2.
Získané výsledky potvrdily oþekávání. ETBE je
plnČ mísitelné v bČžných koncentracích se standardním
benzínem. Výsledný produkt je plnČ stabilní. ETBE
zvyšuje oktanové þíslo výzkumnou metodou o více než
2 jednotky. Tlak par ani destilaþní zkouška nejsou
významnČ ovlivnČny a zmČny obsahu uhlovodíkĤ
odpovídají procentickému podílu aplikovaného ETBE
(obr. 1 a 2). SouþasnČ jsou eliminovány problémy
spojené s pĜidáváním bio ethylalkoholu.
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Tabulka 1: Standardní hodnoty úspor emisí skleníkových plynĤ
NaĜízení vlády þ. 351/2012 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv - PĜíloha 1 (výtah) [6]
Standardní hodnoty úspor emisí
Standardní emise skleníkových
ZpĤsob výroby biopaliva
skleníkových plynĤ
plynĤ [g CO2ekv/MJ]
Ethanol z cukrové Ĝepy
52 %
40
Ethanol z kukuĜice
49 %
43
Shodné pro výrobní postup
Shodné pro výrobní postup
Podíl z obnovitelných zdrojĤ ETBE
pro použitý ethanol
pro použitý ethanol
Bionafta z Ĝepkového semene
38 %
52
Bionafta z odpadního rostlinného nebo
83 %
14
živoþišného oleje
HydrogenaþnČ upravený rostlinný olej
47 %
44
z Ĝepkového semene
SmČrnice rady (EU) 2015/652, kterou se stanoví metody výpoþtu a požadavky na podávání zpráv podle smČrnice
Evropského parlamentu a Rady 97/70/ES [7]
Inf. 7,5 - 9 % (výpoþtem
Benzín a nafta motorová z odpadních
ze standardních hodnot pro benzín a
86
plastĤ z fosilních vstupních surovin
naftu z konvenþní ropy)
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Obr. 1: Vliv pĜídavku ETBE na výslednou kvalitu BA tĜ. A
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Obr. 2: Vliv pĜídavku ETBE na výslednou kvalitu BA tĜ. D
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A

D

D

D

D

D

D

BA 95

BA 95

BA 95

BA 95

BA 95

BA 95

BA 95

BA 95

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

10,0

8,0

6,0

31,0

34,0

31,8

34,5

34,7

33,2

20,3

20,0

19,1

19,3

24,0-52,0

A

BA 95

4,0

19,9

Limit dle ýSN EN 228, tĜ. D

A

BA 95

2,0

22,0-50,0

A

BA 95

odpaĜené
množství
pĜi 70°C
% (V/V)
19,8

Limit dle ýSN EN 228, tĜ. A

A

BA 95

% (V/V)
0,0

BA 95 (Preb ýeR ) s ETBE
pĜídavek
ETBE
Produkt TĜída

82,4

81,0

82,0

79,9

79,5

80,3

83,0

82,0

81,9

81,3

80,8

46,0-72,0 min. 75

55,8

55,4

54,3

54,3

53,4

51,7

50,9

51,7

50,3

47,7

47,6

210,0

194,5

200,6

195,0

200,7

200,6

195,5

195,7

197,2

197,4

194,6

197,9

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

85,0

86,2

86,0

85,7

85,4

85,1

84,8

86,3

86,0

85,8

85,4

85,1

95,0

97

96,5

96,1

95,8

95,2

94,9

97,1

96,6

96,2

95,7

95,2

Destilaþní zkouška
Oktanová þísla
odpaĜené odpaĜené konec
dest.
OýMM OýVM
množství množství destilace zbytek
- po
- po
pĜi 100°C pĜi 150°C
%
korekci korekci
% (V/V) % (V/V)
°C
(V/V)
46,9
80,5
197,5
1,2
84,9
94,8

Tabulka 2: Výsledky testování vzorkĤ s promČnným obsahem ETBE
Analýza SGS CR

35,0

32,2

33,3

35,7

33,0

34,5

18,0

10,4

10,5

11,2

8,4

8,7

1,0

0,6

0,6

0,7

0,68

0,71

5,0

0,2

0,1

0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,2

0,1

0,1

<0,1

<0,1

15,0

12,4

10,8

8,9

6,5

4,8

3,1

15,1

13,2

11,6

9,6

8,0

15,0

9,5

7,8

5,9

3,6

1,8

<0,1

9,6

7,6

5,9

3,8

2,0

Složení benzinu a kyslíkaté látky
arom. olefiny benzen ethanol Étery z toho
C5
ETBE
%
%
%
%
%
%
(V/V) (V/V) (V/V) (V/V) (V/V) (V/V)
36,6
9,2
0,75
<0,1
6,1
<0,1
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2,7

2,13

1,87

1,60

1,08

0,82

0,63

2,59

2,23

2,01

1,64

1,40

kyslík
– výp.
%
(m/m)
1,16
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kPa
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DVPE
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(vysvČtlivky: F = finální smČs)

OvČĜení možnosti 30%ního pĜídavku HVO
do motorové nafty splĖující ýSN EN 590
Aby bylo možné uplatnit sníženou daĖ v souladu se
zákonem þ. 353/2003 Sb. o spotĜebních daních, je tĜeba,
aby smČs s motorovou naftou obsahovala minimálnČ
30 % objemových HVO [8]. Jelikož urþité parametry
HVO (zejména hustota) ve smyslu normy ýSN EN
15940 Motorová paliva - Parafinické motorové nafty
získané syntézou nebo hydrogenací - Technické
požadavky a metody zkoušení [9] se výraznČ liší
od limitĤ pro motorovou naftu, bylo hlavním úkolem
stanovit hraniþní hustotu pro motorovou naftu, a to jak
pro prostou dvousložkovou smČs, tak pro smČs nafta
motorová + FAME + HVO.
Za tímto úþelem byly vytvoĜeny následující smČsi:
- NM – 835,3 kg.m-3
- HVO – 780,0 kg.m-3
- FAME/MEěO – inf. 883,0 kg.m-3

S využitím výsledkĤ mČĜení (tab. 3) a známých
matematických modelĤ jsme dospČli k následujícím
limitním hodnotám (tab. 4), které potvrzují, že mísení
s HVO s podílem 30 % (V/V) je za urþitých podmínek
reálné.
Laboratorní a provozní ovČĜení aplikace methylesterĤ
upotĜebených kuchyĖských a fritovacích olejĤ
Tato varianta má své opodstatnČní, neboĢ se týká
využití odpadní suroviny a s tím jsou spojeny velmi
pĜíznivé hodnoty úspory produkce skleníkových plynĤ.
Testy byly zamČĜeny zejména na ovČĜení
nízkoteplotních vlastností pĜi kombinaci s rĤznými
tĜídami motorových naft. Jak ukázaly výsledky testĤ nejproblematiþtČjším je pĜechodné období, kdy nafta
motorová obsahuje ještČ vyšší podíl plynového oleje a
filtrovatelnosti je dosahováno masivní aditivací.
PĜi mísení UCOME s naftou motorovou tĜídy D
docházelo k vzájemným interakcím aditiv, které se
projevilo významným zhoršením úrovnČ parametru
CFPP (tab. 5).
U tĜíd nafty D a F se problémy nevyskytly, což je
patrné z výsledkĤ laboratorních testĤ i kontroly
provozního mísení (tab. 6).

SmČs þ. 1 (NM + FAME); složení: 90,14 % (V/V) NM
+ 9,86 % (V/V) FAME
SmČs þ. 2/F1 (SmČs þ. 1 + HVO); složení: 69,00 %
(V/V) smČsi þ. 1 + 31,00 % (V/V) HVO
SmČs þ. 3 (NM + HVO); složení: 66,74 % (V/V) NM +
33,26 % (V/V) HVO
SmČs þ. 4/F2 (SmČs þ. 3 + FAME); složení: 93,20 %
(V/V) smČsi þ. 3 + 6,80 % (V/V) FAME
SmČs þ. 5/F3 (NM + HVO + FAME); složení: 62,2 %
(V/V) NM + 31,00 % (V/V) HVO + 6,8 % (V/V)
FAME
Tabulka 3
SmČs þíslo

Složení

Hustota, kg.m-3

1

NM + FAME

839,8

2/F1

þ. 1 + HVO

820,9

3

NM + HVO

817,5

4/F2

þ. 2 + FAME

821,9

5/F3

NM + HVO + FAME

821,7

Tabulka 4
Hustota, kg.m-3

Hustota, kg.m-3

NM

NM+HVO

NM

FAME

NM+HVO+FAME

837,00

819,33

832,00

883,00

819,35

837,50

819,68

832,50

883,00

819,66

838,00

820,02

833,00

883,00

819,97

838,50

820,37

833,50

883,00

820,28

839,00

820,71

834,00

883,00

820,59
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Tabulka 5: Nízkoteplotní vlastnosti smČsí UCOME s motorovou naftou
Produkt
CFPP (°C) CP (°C)
ZávČry
NM D
-17
-2
Významné negativní ovlivnČní - významný
NM D + FAME 05 Summer (MUNZER
-3
-1
nárĤst hodnoty CFPP i CP NM tĜ. D z
Bioindustrie; 5. 2. 2016); 7 % (V/V)
produkce raf. Litvínov po pĜídavku FAME.
Významné negativní ovlivnČní - významný
NM D + FAME 01 Winter (MUNZER
-4
-1
nárĤst hodnoty CFPP i CP NM tĜ. D z
Bioindustrie; 5. 2. 2016); 7 % (V/V)
produkce raf. Litvínov po pĜídavku FAME.
NM F
-20
-5
PĜídavek FAME 05 Summer
NM F + FAME 05 Summer (MUNZER
neovlivĖuje jakost NM tĜ. F z produkce raf.
-22
-5
Bioindustrie; 5. 2. 2016); 7 % (V/V)
Litvínov. Odchylky jsou v rozmezí
reprodukovatelnosti zkušební metodiky.
PĜídavek FAME 01 Winter
NM F + FAME 01 Winter (MUNZER
neovlivĖuje jakost NM tĜ. F z produkce raf.
-21
-6
Bioindustrie; 5. 2. 2016); 7 % (V/V)
Litvínov. Odchylky jsou v rozmezí
reprodukovatelnosti zkušební metodiky.
Tabulka 6: Kontrola provozního mísení
Vlastnosti

Jednotka

Vzhled
Barva
Hustota pĜi 15 °C
Bod vzplanutí
Obsah vody
CFPP, mezní teplota
filtrovatelnosti
CP, teplota vyluþování parafinĤ

kg/m3
°C
mg/kg
°C

Destilaþní zkouška
 PĜi 250 °C pĜedestiluje
 PĜi 350 °C pĜedestiluje
 95 % (V/V) pĜedestiluje pĜi

Mezní hodnoty dle
ýSN EN 590
min.
max.
820,0
845,0
55
200
B–0

þirý
žlutá
841,2
73
43
-5

NM + 7 %
(V/V)
UCOME
þirý
žlutá
841,6
73
55
-5

NM
bez bio

Hodnocení
OK
OK
OK
OK
OK
OK

°C

-

B – bez
limitu

-

-

OK

% (V/V)
% (V/V)
°C

85
-

< 65,0
360

34,6
94,0
353,2

34,5
94,8
350,7

OK
OK
OK

OvČĜení možnosti aplikace methylesterĤ živoþišných
nebo kafilerních tukĤ
V tomto roce bylo navázáno na laboratorní i
provozní testy, které probíhaly v letech 2011 a 2012,
kdy byly ovČĜovány možnosti pĜídavku vakuovČ
redestilovaného FAME jako složky do motorové nafty
B7. Toto FAME splĖovalo bezvýhradnČ normu ýSN
EN 14214 [10] s výjimkou nízkoteplotních vlastností
(CFPP cca + 10 °C). Tato skuteþnost zpĤsobovala
problémy jak aplikaþní z hlediska použité technologie,
tak kvalitativní. Do nafty motorové tĜídy F nebylo
možno pĜidávat vĤbec, do nafty tĜídy D omezenČ, a to
dle výchozích parametrĤ použitého fosilního paliva. Je
tĜeba uvést, že v dobČ tČchto testĤ ještČ nebyla
v platnosti verze normy ýSN EN 14214 [10] upravující
limity pro nízkoteplotní vlastnosti FAME používaného
jako složka motorové nafty.
Souþasný výzkum byl zamČĜen na testy FAME
(standardní produkce spoleþnosti TEMPERATIOR s. r.
o.), které mimo nízkoteplotních vlastností (+9 až +11
°C) nesplĖuje požadavky normy ýSN EN 14214 [10]
v obsahu síry (15 - 20 mg/kg) [11]. Urþitou cestou se

jeví mísení se standardním methylesterem Ĝepkového
oleje. Za tímto úþelem byl pĜipraven vzorek smČsi
neaditivovaného FAME s aditivovaným MEěO tĜ. F
v pomČru 1 : 4. Získané výsledky (CFPP = -4 °C)
ukazují, že vzniklou smČs by bylo možné za urþitých
okolností používat jako pĜídavek do nafty motorové
tĜídy B.
Test možnosti využití oleje z plastĤ jako náhrady
složek fosilních paliv
V rámci tohoto projektu byl podroben analýze
vzorek z produkce spoleþnosti Plastoil Europe získaný
technologií tepelné depolymerizace plastĤ [12].
V tomto pĜípadČ se ukazuje, že je nutné ještČ provést
urþité zásahy do technologie výroby, neboĢ testovaný
vzorek vykazoval velmi široký destilaþní Ĝez (zaþ. cca
46 °C, konec cca 352 °C, viz tab. 7) s pomČrnČ
významným podílem lehkých uhlovodíkĤ, které
významnČ ovlivĖovaly bod vzplanutí. To má
za následek, že bezpeþný pĜídavek z pohledu jakosti
nemĤže být vČtší než 1 až 2 % (V/V). KromČ toho
produkt vykazoval pomČrnČ silný zápach. SouþasnČ
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ještČ není doĜešena otázka zatĜídČní z hlediska
udržitelnosti, což tento produkt rovnČž þásteþnČ
diskvalifikuje.
Tabulka 7: PrĤbČh destilace oleje z plastĤ
ZAýÁTEK
46 °C

90 % (V/V)

322 °C

10 % (V/V)

97 °C

95 % (V/V)

346 °C

20 % (V/V)

126 °C

KD:

352 °C

30 % (V/V)

157 °C

40 % (V/V)

183 °C

E 70 °C

3,0 % (V/V)

50 % (V/V)

213 °C

E 100 °C

11,0 % (V/V)

60 % (V/V)

242 °C

E 150 °C

27,5 % (V/V)

70 % (V/V)

267 °C

E 250 °C

62,0 % (V/V)

80 % (V/V)

293 °C

E 350 °C

95,4 % (V/V)

ZávČr
ýEPRO, a. s. jako jeden ze stČžejních subjektĤ
podnikající v oblasti skladování a distribuce paliv je
nucen reagovat na zmČny legislativy týkající se
aplikace úspory produkce skleníkových plynĤ. Z tohoto
dĤvodu se dĤslednČ zabývá všemi dostupnými
pĜíležitostmi, jak velmi nároþných legislativních
požadavkĤ dosáhnout.
¾ NČkteré z postupĤ jsou již nyní realizovatelné:
- ETBE (urþité omezení pouze v oblasti
zdrojĤ),
- UCOME,
UFOME
(nutno
Ĝešit
kompatibilitu aditivací NM a FAME),

-

HVO (omezení zejména v parametru
hustota a oblasti zdrojĤ).
¾ NČkteré jsou realizovatelné jen s omezením:
- FAME z živoþišných þi kafilerních tukĤ
(obsah síry, nízkoteplotní vlastnosti – rozpor
s požadavky ýSN EN 14214).
¾ NČkteré jsou zatím v stadiu zrodu:
- náhrady þi složky paliv z plastĤ (široký
destilaþní Ĝez a s tím související velmi nízký
bod vzplanutí, omezená výrobní kapacita,
nedoĜešená legislativa pro jejich uplatnČní,
z hlediska nízké úspory skleníkových plynĤ,
otázky související s logistikou sbČru).

Literární prameny a zdroje
[1] Cimpl, P.: Vysokoobjemová biopaliva v ýEPRO, a.s. v kontextu legislativních zmČn, konference REOTRIB
2016, Velké Losiny, ýR, 25. - 27. 5. 2016
[2] SmČrnice Evropského parlamentu a Rady þ. 98/70/ES ve znČní þ. 2009/30/ES a dalších pĜedpisĤ
[3] Zákon þ. 201/2012 Sb. o ochranČ ovzduší v platném znČní
[4] ýSN EN 590 Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení
[5] ýSN EN 228 Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody
zkoušení
[6] NaĜízení vlády þ. 351/2012 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv - PĜíloha 1
[7] SmČrnice rady (EU) 2015/652, kterou se stanoví metody výpoþtu a požadavky na podávání zpráv podle
smČrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES
[8] Zákon þ. 353/2003 Sb. o spotĜebních daních
[9] ýSN EN 15940 Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací Technické požadavky a metody zkoušení
[10] ýSN EN 14214 Kapalné ropné výrobky - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznČtové motory a
topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení
[11] Kupilik, Temperatior s.r.o., http://www.temperatior.cz/
[12] PlastOil Europe, http://www.plastoil.eu/technologie, 2013

54

P. Cimpl, J. Hynek, M. Rážková
Nové cesty plnČní cílĤ snižování emisí skleníkových plynĤ v ýEPRO, a.s.

55

P. Cimpl, J. Hynek, M. Rážková
Nové cesty plnČní cílĤ snižování emisí skleníkových plynĤ v ýEPRO, a.s.

56

P. Cimpl, J. Hynek, M. Rážková
Nové cesty plnČní cílĤ snižování emisí skleníkových plynĤ v ýEPRO, a.s.

57

P. Cimpl, J. Hynek, M. Rážková
Nové cesty plnČní cílĤ snižování emisí skleníkových plynĤ v ýEPRO, a.s.

58

P. Cimpl, J. Hynek, M. Rážková
Nové cesty plnČní cílĤ snižování emisí skleníkových plynĤ v ýEPRO, a.s.

59

P. Cimpl, J. Hynek, M. Rážková
Nové cesty plnČní cílĤ snižování emisí skleníkových plynĤ v ýEPRO, a.s.

60

P. Cimpl, J. Hynek, M. Rážková
Nové cesty plnČní cílĤ snižování emisí skleníkových plynĤ v ýEPRO, a.s.

61

P. Cimpl, J. Hynek, M. Rážková
Nové cesty plnČní cílĤ snižování emisí skleníkových plynĤ v ýEPRO, a.s.

62

P. Cimpl, J. Hynek, M. Rážková
Nové cesty plnČní cílĤ snižování emisí skleníkových plynĤ v ýEPRO, a.s.

63

P. Cimpl, J. Hynek, M. Rážková
Nové cesty plnČní cílĤ snižování emisí skleníkových plynĤ v ýEPRO, a.s.

64

P. Cimpl, J. Hynek, M. Rážková
Nové cesty plnČní cílĤ snižování emisí skleníkových plynĤ v ýEPRO, a.s.

Nové cesty plnČní cílĤ snižování emisí skleníkových plynĤ v ýEPRO, a.s.
Abstrakt:
ýEPRO, a.s. jako významný distributor pohonných hmot je nucena reagovat na stav a vývoj legislativy v oblasti
úspory produkce skleníkových plynĤ. Protože požadavky vyplývající z tuzemských i evropských dokumentĤ jsou již
s použitím klasického bioethanolu a methylesteru Ĝepkového oleje pĜi dodržení kvalitativních požadavkĤ
specifikaþních norem ýSN EN 590 pro motorovou naftu a ýSN EN 228 pro automobilový benzín velmi obtížnČ
splnitelné, jsou hledány rĤzné alternativy pro Ĝešení této problematiky.
Cestami k dosažení požadovaných cílĤ jsou mimo jiné:
Ͳ
Zvyšování podílu biosložek z obnovitelných zdrojĤ
Ͳ
Používání biosložek s nižší produkcí skleníkových plynĤ
Ͳ
Náhrada klasických paliv jinými zdroji energie.
PĜednesený þlánek shrnuje poznatky a výsledky, ke kterým se dospČlo v rámci výzkumných projektĤ ve spoleþnosti
ýEPRO, a.s. zejména v letech 2016 a 2017.
Klíþová slova: skleníkové plyny, úspora, nafta motorová, benzín automobilový, FAME, ETBE, UCOME
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Použití paliv pro vznČtové motory s vysokým obsahem parafinické nafty z biomasy
Ing. Vladimír TĜebický, CSc., Bc. Jan Špinka – SGS Czech Republic, s.r.o.
Use of Fuels for Diesel Engines with a High Content of Paraffinic Diesel Fuel from Biomass
Abstract:
The presented work describes the possibilities of use of different types of biofuels in diesel. The possibilities
of utilization of paraffinic diesel produced from biomass are presented. Comparison of properties of the paraffin
diesel fuel with the requirements of ýSN EN 15940 is presented. Furthermore, the properties of HVO 30 fuel
(mixture of 30% V/V hydrogenated vegetable oil and diesel fuel) are compared. Addition of HVO has significant
influence particularly on combustion properties expressed by cetane number, sulfur content and aromatic
hydrocarbon content. Tested fuel has very good oxidation stability.
Keywords: automotive fuels, diesel fuels, bio-component, hydrogenated vegetable oil
Od roku 1990 se realizují programy na snížení emisí
paliv z automobilové dopravy. Jedná se o emise CO2
uvolnČné pĜi výrobČ paliv a emise ze spalování paliv.
PrĤbČhu této doby probČhly významné zmČny v kvalitČ
používaných paliv. Došlo k významnému snížení
obsahu síry u automobilových benzinĤ a motorových
naft, byly zrušeny olovnaté benziny a nahrazeny v plné
míĜe bezolovnatými typy, u automobilových benzinĤ
byl snížen i obsah aromatických uhlovodíkĤ a
u motorových
naft
obsah
polyaromatických
uhlovodíkĤ. Dále byly zpĜísnČny limity pro horní konec
destilaþní kĜivky u automobilových benzinĤ a
motorových naft. Pro zlepšení užitných vlastností
automobilových paliv byly zavedeny pĜísady.
Pro snížení emisí CO2 byl zaveden pĜídavek biopaliv.
ZmČny v kvalitČ motorové nafty a obsah biopaliv
Od roku 1990 došlo k významným zmČnám
v kvalitČ motorové nafty s cílem snížit nežádoucí emise
z dopravy do životního prostĜedí. Byl snížen obsah síry
z pĤvodní hodnoty 2000 mg/kg na souþasných
10 mg/kg,
byl
zaveden
limit
pro
obsah
polyaromatických uhlovodíkĤ 8 % m/m, byl snížen
horní konec destilaþní kĜivky motorových naft

stanovením teploty 95% pĜedestilovaného objemu
na 360 °C a snížen horní limit rozsahu hustoty pĜi 15 °C
na 845 kg/m3. Pro zajištČní nízkoteplotních vlastností
byly zavedeny tĜídy v závislosti na klimatických
podmínkách v prĤbČhu roku. PostupnČ byla zavedena
aditivace motorové nafty, která se kromČ zlepšení
nízkoteplotních vlastností soustĜećuje na zlepšení
þistoty palivového systému používáním detergentních
pĜísad. Byly zavedeny protikorozní a mazivostní
pĜísady proti opotĜebení vstĜikovacích systémĤ. Po roce
2000 byl zaveden pĜídavek biopaliv, v motorové naftČ
se používá dosud zejména FAME. Jeho množství je
podle jakostní normy ýSN EN 590 limitováno 7 %
V/V.
KromČ FAME je možné pĜidávat do motorové nafty
biopaliva ve formČ parafinické nafty (obvykle
nazývané HVO - „hydrotreated vegetable oils“)
vyrobené z biomasy. Kvalita je definována evropskou
technickou normou ýSN EN 15940. PĜídavek
do motorové nafty pro mírné klima je omezen pouze
hodnotou hustoty pĜi 15 °C. Schéma výroby parafinické
nafty „HVO“ je uvedeno na obr. 1.

Obr. 1: Schéma výroby hydrogenovaných rostlinných olejĤ
*Zdroj: Technology status and reliability of the value chains, Ingvar Landälv, February 2017
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Parafinické motorové nafty se z biomasy vyrábČjí
hydrogenací a následnou izomerizací rostlinných olejĤ
a živoþišných tukĤ. Surovinou jsou estery mastných
kyselin s poþtem uhlíkĤ 16 až 18 v molekule. Výsledná
parafinická motorová nafta má výborné spalovací
vlastnosti díky vysokému cetanovému þíslu (>75) a
po izomeraci i výborné nízkoteplotní vlastnosti, teplota
filtrovatelnosti je pod (-35 °C).
Výroba parafinické nafty „HVO“ probíhá
v samostatných jednotkách nebo je možné zpracovávat
rostlinné oleje a živoþišné tuky spoleþnČ s ropnou
surovinou (napĜ. plynovými oleji) formou „co-

processingu“ v objemu do 10 % V/V. Kapacita výroby
je v souþasné dobČ 3,5 milionu tun za rok
s pĜedpokladem rĤstu na 6 až 7 milionĤ tun za rok
v roce 2020. PĜestavba dalších rafinerií a produkce
formou „co-processingu“ by mohla výrobní kapacity
zvýšit o dalších 12 milionĤ tun za rok.
Podle dostupných informací je již v zahraniþí
k dispozici motorová nafta s obsahem HVO pĜibližnČ
7 % obj., úspora emisí CO2 pro HVO je na úrovni cca
65 až 70 %. Graficky jsou souþasné a plánované
kapacity uvedeny v obr. 2.

Obr. 2: Souþasné a plánované výrobní kapacity pro HVO samostatné a v rámci „co-processingu“

Kvalita HVO je stanovena normou ýSN EN 15940
pro „Parafinické nafty“. Parafinická nafta se vyrábí
ve dvou kvalitativních úrovních, pĜehled požadavkĤ je
uveden v tab. 1.
Ve srovnání s motorovou naftou má toto palivo:
• vyšší cetanové þíslo
• nižší obsah aromátĤ a polyaromátĤ
• užší rozmezí destilaþní kĜivky
• nižší obsah síry
• je hodnou složkou pro prémiová paliva.
Pro pohon vznČtových motorĤ je možné použít
parafinickou naftu pĜímo nebo ve smČsi s motorovou
naftou. PĜi Ĝešení projektu NAZV QJ1510385 se
využívalo v roce 2017 palivo HVO 30, toto palivo bylo
použito pro pohon dvou traktorĤ (ZETOR 9540 a NEW
Holland). Výsledky laboratorních zkoušek paliva HVO
30 pro provozní zkoušky a porovnání s motorovou
naftou jsou uvedeny v tab. 2. Hlavní výhody použité
smČsi oproti standardní motorové naftČ jsou uvedeny
níže:
• cetanové þíslo na úrovni 60 - 62 jednotek
• nižší obsah síry
• snížený obsah aromátĤ pod 20% m/m
• velmi
dobrá
oxidaþní
stabilita
a
skladovatelnost paliva

• zlepšené nízkoteplotní vlastnosti
• výrazné snížení emisí z provozu motoru.
PĜídavek parafinické nafty HVO do motorové nafty
má významný vliv na výsledné cetanové þíslo, graficky
je vliv znázornČn na obr. 3.
Porovnání vlivu paliva HVO na výsledné emise
ve srovnání s motorovou naftou je uveden v obr. 4.
Biosložku pĜítomnou v motorové naftČ ve formČ
FAME je možné stanovit metodou infraþervené
spektrometrie metodou podle ýSN EN 14078. MČĜení
se provádí pĜi vlnoþtu (1 745 ± 5) cm-1,
reprodukovatelnost mČĜení pĜi 7 % V/V je 7 % rel.
Záznam mČĜení je uveden v obr. 5.
Biosložka pĜítomná v motorové naftČ ve formČ
parafinické
nafty
„HVO“
se
vzhledem
k uhlovodíkovému charakteru stanovuje velmi obtížnČ,
protože nelze použít bČžné fyzikálnČ-chemické
metody. Množství lze odhadnout za pĜedpokladu
srovnání s výchozí motorovou naftou na základČ zmČny
vybraných ukazatelĤ. PĜesnČjší stanovení je možné na
základČ stanovení obsahu uhlíku 14C – metoda LSC
postup je uveden v ASTM D 6866, nejistota mČĜení je
závislá na obsahu HVO, pĜi obsahu 10 % V/V je
nejistota mČĜení 14 %. V ýR není zaĜízení pro mČĜení
HVO metodou LSC (mČĜení 14C) v souþasné dobČ
k dispozici.
.
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Tabulka 1: Porovnání požadavkĤ jakostní normy ýSN EN 15940 a vzorku HVO odebraného pĜi Ĝešení projektu
TĜída A
HVO
Jakostní ukazatel (ýSN EN 15940)
Jednotka
2017
min.
max.
Cetanové þíslo
70
>77,1
Cetanový index
-92,7
Hustota pĜi 15 °C
kg/m3
765
800
780,5
Bod vzplanutí
°C
55
71,0
Kinematická viskozita pĜi
mm2/s
2,00
4,50
2,938
Destilaþní zkouška
pĜedestilovaný objem pĜi 250 °C
% obj.
65
4,5
pĜedestilovaný objem pĜi 350 °C
% obj.
85
*
teplota 95% pĜedestilovaného objemu
°C
360
295,3
Mazivost, korigovaný prĤmČr stopy (wsd) pĜi 60 °C
μm
460
343
Obsah FAME
% V/V
7,0
<0,3
Celkové aromáty: MAU, PAU
% m/m
1,0
0,6
Celkový obsah síry
mg/kg
5,0
<3,0
CCT 10% destilaþního zbytku
% m/m
0,30
<0,01
Popel
% m/m
0,01
<0,001
Obsah vody
mg/kg
200
30
Celkové neþistoty
mg/kg
24
Koroze na mČdi
TĜída 1
TĜída 1
Oxidaþní stabilita
g/m3
25
1
Oxidaþní stabilita Rancimat
hod
20
87,2
Oxidaþní stabilita Petrooxy (inf.)
min
--66,6
CFPP
°C
-40
TVP
°C
-32
Tabulka 2: Porovnání vlastností motorové nafty a paliva HVO 30
Jakostní ukazatel (ýSN EN 590)
Jednotka
Cetanové þíslo
Cetanový index
Hustota pĜi
kg/m3
Bod vzplanutí
°C
Kinematická viskozita pĜi
mm2/s
Destilaþní zkouška

NM
51,7
51,9
837,7
63,5
2,738

HVO 30
60,8
61,8
820,4
64,5
2,784

pĜedestilovaný objem pĜi 250 °C

% obj.

37,4

28,3

pĜedestilovaný objem pĜi 350 °C
teplota 95% pĜedestilovaného objemu
Mazivost, korigovaný prĤmČr stopy (wsd) pĜi 60 °C
Obsah FAME
Celkové aromáty
MAU
PAU
Celkový obsah síry
CCT 10% destilaþního zbytku
Popel
Obsah vody
Celkové neþistoty
Koroze na mČdi
Oxidaþní stabilita
Oxidaþní stabilita Rancimat
Oxidaþní stabilita Petrooxy (inf.)
CFPP
TVP

% obj.
°C
μm
% V/V

94,5
352,0
188
6,4
23,3
21,3
2,0
7,5
0,01
<0,001
50
<6,0
TĜída 1
<1
28,1
70,1
-27
-7

95,3
348,7
176
4,5
16,3
14,9
1,4
5,5
0,01
<0,001
40
<6,0
TĜída 1
<1
36,6
90,4
-31
-9

% m/m
mg/kg
% m/m
% m/m
mg/kg
mg/kg
stupeĖ
g/m3
hod.
min.
°C
°C
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Obr. 3: Vliv pĜídavku HVO na cetanové þíslo motorové nafty

Obr. 4: Vliv pĜídavku HVO na emise ve srovnání s motorovou naftou

FAME

Obr. 5: Záznam mČĜení FAME metodou infraþervené spektrometrie (1-vlnoþet cm-1, 2-absorbance)

ZávČr
LegislativnČ jsou stanoveny cíle pro snižování
emisí CO2 a využití biopaliv vþetnČ vyspČlých biopaliv.
KromČ pĜídavku FAME je možné využít i pĜídavek
parafinické motorové nafty „HVO“. Technické
požadavky jsou stanoveny v ýSN EN 15940. PĜídavek
„HVO“ je omezen pouze limitem pro hustotu pĜi 15 °C,
pĜídavek nad 30 % V/V je daĖovČ zvýhodnČn.

K dispozici jsou výsledky z provozních zkoušek
v rámci projektu NAZV QJ1510385, výsledky
potvrzují literární údaje o pĜíznivém vlivu HVO
na nízkoteplotní a spalovací vlastnosti, obsah
aromatických uhlovodíkĤ a obsah síry. Problémem je
stanovení HVO ve smČsi s motorovou naftou, v ýR
není v souþasné dobČ dostupné potĜebné vybavení.
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Použití paliv pro vznČtové motory s vysokým obsahem parafinické nafty z biomasy
Abstrakt:
Provedené práce popisují možnosti jednotlivých druhĤ biopaliv pro použití v motorové naftČ. Je diskutována
možnost využití parafinické nafty z biomasy v motorové naftČ. Jsou porovnány vlastnosti vzorku parafinické nafty
s požadavky normy ýSN EN 15940. Dále jsou porovnány vlastnosti paliva HVO 30 s 30 % V/V hydrogenovaného
rostlinného oleje s motorovou naftou. Výrazný vliv je zejména na spalovací vlastnosti vyjádĜené cetanovým þíslem,
obsah síry a obsah aromatických uhlovodíkĤ. Palivo má velmi dobrou oxidaþní stabilitu.
Klíþová slova: motorová paliva, motorové nafty, biosložka, hydrogenovaný rostlinný olej

Kontakt:
Ing. Vladimír TĜebický, CSc., Bc. Jan Špinka – Divize paliv a maziv, SGS Czech Republic, s.r.o.
U Trati 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice
tel.: +420 274 021 330, e-mail: Vladimir.Trebicky@sgs.com, Jan.Spinka@sgs.com
www.cz.sgs.com

76

I. Krajíþek, P. Jeviþ
Zkoušky paliva s vysokým obsahem obnovitelných parafinických složek z hydrogenaþní rafinace na motorech

Zkoušky paliva s vysokým obsahem obnovitelných parafinických složek z hydrogenaþní
rafinace na motorech
Ing. Ivo Krajíþek – SGS Czech Republic, s.r.o., Kolín
Ing. Petr Jeviþ, CSc., prof. h.c. – VÚZT, v.v.i., Praha
Fuel Tests with High Content of Renewable Paraffinic Components from Hydrogenation Refining in Internal
Combustion Engines
Abstract:
A fuel based on hydrogenated vegetable oils (HVO) is one of the possible alternatives to conventional diesel for
use in the internal combustion engines. Based on published studies of the effect of HVO and its mixtures on the
engine performance parameters, and measurements of the monitored exhaust emissions were performed on a
single-cylinder engine and a diesel VW engine to verify these results compared to standard diesel. The influence
of HVO was also verified during dual engine operation.
Keywords: combustion engine, diesel fuel, hydrogenated vegetable oils (HVO), engine performance parameters,
exhaust emissions of diesel engine, dual engine
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Zkoušky paliva s vysokým obsahem obnovitelných parafinických složek z hydrogenaþní rafinace na motorech
Abstrakt:
Palivo na bázi hydrogenovaných rostlinných olejĤ (HVO) je jednou z možných alternativ ke klasické motorové
naftČ pro použití ve spalovacích motorech. Na základČ publikovaných studií vlivu HVO a jeho smČsí na výkonové
parametry motorĤ a výsledkĤm mČĜení sledovaných emisí výfukových plynĤ byla provedena mČĜení
na laboratorním jednoválcovém motoru a vznČtovém motoru pro ovČĜení tČchto výsledkĤ v porovnání se
standardní naftou. Vliv HVO byl ovČĜen i pĜi provozu duálního motoru.
Klíþová slova: spalovací motor, motorová nafta, hydrogenované rostlinné oleje (HVO), výkonové parametry
motorĤ, emise výfukových plynĤ vznČtového motoru, duální motor
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Rafinérské zpracování obnovitelných surovin spolu s ropnými frakcemi
Ing. David Kubiþka, Ph.D. – Technopark Kralupy – VŠCHT Praha
Co-processing of renewable feeds with petroleum fractions in refineries
Abstract:
Refinery co-processing of renewable feeds with petroleum fractions offers an opportunity to exploit the existing
underutilized capacities. Besides available capacity, the main potential lies in the direct connection to automotive
fuels production and in the use of other available technology streams to achieve synergies. These are crucial
for further reduction in operational costs of biofuels production. Middle and vacuum distillates that are
further upgraded by hydrotreating, hydrocracking or fluid catalytic cracking are suitable petroleum fractions.
The suitable renewable feeds include lipids (both from food and non-food sources) and bio-oils produced
by pyrolysis of biomass. The co-processing of lipids is limited only by handling the deoxygenation side products
(i.e. water, CO and CO2) and worse cold flow properties (particularly when hydrotreating is used). On the
contrary, direct co-processing of bio-oils is not possible without their pretreatment due to the high instability,
corrosiveness and immiscibility with petroleum fractions. Hydrotreating resulting in a partially deoxygenated biooil affords, however, an intermediate that is suitable for co-processing.
Keywords: automotive fuels, biofuels, biomass, bio-oils, hydrogenation, deoxygenation
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Rafinérské zpracování obnovitelných surovin spolu s ropnými frakcemi
Abstrakt:
Zpracování obnovitelných surovin spoleþnČ s ropnými frakcemi v rafinériích nabízí možnost využití existujících
volných kapacit. Vedle dostupných kapacit je hlavním potenciálem pĜímé napojení na výrobu automobilových
paliv a využití dostupnosti dalších technologických proudĤ umožĖující dosažení synergií. Tyto synergie jsou
významné pro další snižování provozních nákladĤ spojených s výrobou biopaliv. Mezi vhodné rafinérské frakce
patĜí stĜední a vakuové destiláty, jež jsou zpracovávány hydrogenaþní rafinací, hydrokrakováním nebo fluidním
katalytickým krakování. Mezi obnovitelné suroviny, které mohou být tímto zpĤsobem využity pro výrobu biopaliv,
se Ĝadí pĜedevším lipidy (potravináĜské i nepotravináĜské) a biooleje získané pyrolýzou biomasy. Zpracování lipidĤ
má pouze menší omezení spoþívající v nakládání s vedlejšími produkty deoxygenace (voda, CO a CO2) a v horších
nízkoteplotních vlastnostech produktĤ (zejména v pĜípadČ hydrogenaþní rafinace). Naopak pĜímé zpracování
bioolejĤ je kvĤli jejich nestabilitČ, korozívnosti a nemísitelnosti s ropnými frakcemi bez pĜedchozí úpravy (napĜ.
hydrogenaþní rafinací) v podstatČ vylouþené. Hydrogenaþní rafinací vedoucí k þásteþné deoxygenaci biooleje je
však možné získat meziprodukt, který je pro spoleþné zpracování s ropnými frakcemi vhodný.
Klíþová slova: automobilová paliva, biopaliva, biomasa, biooleje, hydrogenace, deoxygenace

Dedikace
Zpracováno v rámci Ĝešení projektu NAZV þ. QK1820175 Zpracování zbytkové biomasy kombinovanou
termolýzou na pokroþilé energetické nosiþe a pĤdní aditiva.
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Ing. Miroslav Bažata - Glencore Agriculture Czech, s.r.o., Ústí/L.
Overview of Production of Vegetable Oils
Abstract:
Worldwide vegetable oil (vegoil) production is expected to grow in period Oct18/Sep19 by 4% eg. 226 158 ths. t
compare to previous period. The rapeseed oil (rapeoil) is 3rd most important vegoil from production volume
perspective with overall 11.4% share of market (SOM) and it is identical SOM as in 1991/92. EU28 is the biggest
worldwide rapeoil producer. Four biggest sunoil producers as Ukraine, Russia, EU28, Argentina are very
concentrated with 81% world sunoil production. Czech Republic is even due to expected lower production of 400
ths. t 6th biggest rapeoil producer in EU28. Rapeoil share from total vegoil market is 41% in EU28. From
worldwide perspective rapeoil share on biodiesel production is 28%, 72% is used for food purpose. In Central
Europe Czech republic is net exporter of rapeoil while Slovakia and Austria are net importers. 48% of rapeoil
production in Czech Republic is exported. Commercial flow of vegoil is influenced by following global
fundamentals in 2018 – market protection measures by US against Argentinian biodiesel (SME) import. SME is
imported to EU28 including imports of PME from Indonesia and it influences significantly and negatively EU28
rapeoil supply/demand balance esp. local biodiesel production. As an impact production sites in Magdeburg
(Glencore), Mannheim (Bunge), Mainz (ADM) and Marl (Bunge/Agravis/Diester/Thywissen) with approx. annual
production over 900 ths. t were gradually put idle in 1Q 2018. The worldwide meal supply/demand balance is very
tight while increase of palmoil production and shortage of new vegoil outlet is increasing the worldwide vegoil
stocks. As other aspect India as the biggest worldwide vegoil importer has introduced import duties on vegoil esp.
on palmoil to support local processing industry. The worldwide product flow will be also influenced by the
development of the business relations between USA and China.
Keywords: vegetable oil worldwide, rapeseed oil, biodiesel, export and import of oils
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Bilance rostlinných olejĤ
Abstrakt:
Oþekává se zvýšení celosvČtové produkce rostlinných olejĤ pro období Ĝíjen18/záĜí19 o 4%, tj. 226 158 tis. tun
oproti pĜedcházejícímu období. ěepkový olej je 3. nejvýznamnČjší rostlinný olej z pohledu objemu produkce
s celkovým pomČrem 11,4 % a ve shodném pomČru jako v roce 1991/92. EU28 je nejvýznamnČjším výrobcem
Ĝepkového oleje celosvČtovČ. ýtyĜi nejvČtší výrobci sluneþnicového oleje jsou Ukrajina, Rusko, EU28, Argentina
vyrábí 81 % celosvČtové produkce. I pĜes oþekávaný pokles produkce v ýeské republice je ýR 6. nejvČtším
výrobcem v EU28 s produkcí 400 tis. tun. ěepkový olej se podílí na produkci rostlinných olejĤ z 41 %. Z pohledu
podílu rostlinných olejĤ na produkci biodieselu se Ĝepkový olej podílí z 28 % na jeho produkci. 72 % procent je
použito pro potravináĜské úþely. Z pohledu bilance Ĝepkového oleje ve StĜední EvropČ je ýR þistým vývozcem,
zatímco Slovensko a Rakousko þistým dovozcem. Z celkové produkce ýR je vyvezeno 48 % její produkce. Obchodní
tok rostlinných olejĤ v roce 2018 se mČní a bude ovlivnČn zejména globálními faktory – ochranáĜská opatĜení USA
proti dovozu sójového biodieselu (SME) z Argentiny. SME je dovážen do EU28 spoleþnČ s dovozem palmového
biodieselu z Indonésie a významnČ a negativnČ ovlivĖují bilanci Ĝepkového oleje, resp. lokální produkci biodieselu
v EU28. V 1. kvartálu 2018 byly postupnČ odstaveny výrobny Magdeburg (Glencore), Mannheim (Bunge), Mainz
(ADM) a Marl (Bunge/Agravis/Diester/Thywissen) s celkovou roþní kapacitou více než 900 tis. tun biodieselu.
Bilance nabídky bílkovin ze šrotĤ je velmi napjatá a naopak zásoby rostlinných olejĤ se navyšují a souþasnČ vzroste
produkce palmového oleje a chybí nová odbytištČ pro tuto zvýšenou produkci. Dalším aspektem je zavedení
dovozních cel pro rostlinné oleje do Indie jako nejvČtšímu dovozci rostlinných olejĤ celosvČtovČ. Tímto Indie
podporuje vlastní zpracování a znevýhodĖuje dovoz palmového oleje z dĤvodu vyšších cel oproti ostatním
rostlinným olejĤm. CelosvČtový tok rostlinných olejĤ bude dále ovlivnČn vývojem obchodních vztahĤ mezi USA
a ýínou.
Klíþová slova: rostlinné oleje celosvČtovČ, Ĝepkový olej, bionafta, export a import olejĤ
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Praktický vliv zákona o ovzduší na paliva pro dopravu a suroviny pro jejich výrobu
Ing. Dalibor Delong – expert na obnovitelné zdroje energie
Practical Influence of the Amendment to the Air Protection Act on Fuels for Transport and Raw Materials
for their Production
Abstract:
At present, Parliament is adopting an amendment to the Air Protection Act that fundamentally changes
the possibilities for reducing emissions in fuels. In addition to the positive potential of offsetting LPG, CNG
or electric vehicle alternative fuels, the required emission reductions for fuels released from tax warehouses will
be significantly increased. 17 factors influence the reduction of emissions and this presentation deals with the real
appreciation of the availability and sales possibilities of individual elements. As a result, compliance with the
emission obligation will be primarily through UCOME, CNG and LPG. Other options will play a negligible role.
FAME and EtOH will then have the biggest effect of emissions. However, even with moderate optimism regarding
the availability and consumption of alternative fuels, it is almost not possible to meet the emission obligation
in 2020 according to the forthcoming legislative framework.
Keywords: alternative fuels, raw materials, emission reductions
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Praktický vliv zákona o ovzduší na paliva pro dopravu a suroviny pro jejich výrobu
Abstrakt:
V souþasnosti je v parlamentu novela zákona o ovzduší, která zásadním zpĤsobem mČní možnosti snižování emisí
v palivech. KromČ pozitivní možnosti zapoþítání alternativních paliv typu LPG, CNG nebo elektromobilita se
výraznČ navýší požadované snížení emisí u paliv vydaných z daĖových skladĤ. Na snížení emisí má vliv 17 faktorĤ
a tato prezentace se zabývá reálným zhodnocením dostupností a prodejních možností jednotlivých prvkĤ.
Výsledkem je, že plnČní emisní povinnosti bude pĜedevším pomocí UCOME, CNG a LPG. Ostatní možnost budou
hrát zanedbatelnou roli. U FAME a EtOH pak bude mít nejvČtší vliv výše emisí. NicménČ i pĜi mírném optimismu
o dostupnosti a spotĜebČ alternativních paliv, dle pĜipravovaného legislativního rámce, není možné v roce 2020
emisní povinnost splnit.
Klíþová slova: alternativní paliva, suroviny, snížení emisí
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Technologie výroby bionafty z nízkouhlíkových surovin a zbytkĤ – rodinná tradice
CBM Italy v oleochemické branži
Ing. Tomasz Nowak – CMBITALY Technology, Itálie
Biodiesel production of low-carbon technologies and materials — a family tradition oleochemical CBM
business in Italy
Abstract:
The performance history of the family firm Bernardini, with special emphasis on the production of second
generation biofuels. The presentation is focused on the aspects of the biodiesel production from low-carbon raw
materials as are used cooking oils, animal fats and soaps, and on the basis of current world trends. The company
Bernardini has a wealth of experience with the production of alternative fuels UCOME, which highly exceed the
quality requirements of the fuel.
Keywords: vegetable oils, biodiesel, used cooking oil, animal fats
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Technologie výroby bionafty z nízkouhlíkových surovin a zbytkĤ – rodinná tradice CBM Italy v oleochemické
branži
Abstrakt:
PĜedstavení historie rodinné firmy Bernardini se zvláštním dĤrazem na výrobu biopaliva druhé generace.
Prezentace je zamČĜena na aspekty výroby bionafty z nízkouhlíkových surovin, jako jsou použité kuchyĖské oleje,
kafilerní tuky a mýdla, a to na základČ souþasných svČtových trendĤ. Spoleþnost Bernardini má bohaté zkušenosti
s výrobou alternativních paliv UCOME, které vysoce pĜekraþují kvalitativní požadavky na paliva.
Klíþová slova: rostlinné oleje, bionafta, použité kuchyĖské oleje, kafilerní tuky
Kontakt:
Andrea Bernardini – CMBITALY – TECHNOLOGY
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Nové požadavky na stanovení emisních faktorĤ biopaliv, biokapalin a surovin pro jejich
výrobu
Ing. Petr Jeviþ, CSc., prof. h.c., Ing. ZdeĖka Šedivá – VÚZT, v.v.i., Praha
New requirements for determining the emission factors of biofuels, bioliquids and raw materials for their
production
Abstract:
In accordance with legislatively approved an valid procedures, the work provides detailed calculations of actual
specific greenhouse gas emission (GHG) soy oil, hydrotreated vegetable oils and liquid, solid and gaseous product
obtained by technological process of slow thermic decomposition. On the basis actual and default emission factors,
the methods and measures leading to their reduction are specified.
Keywords: biomass, biomass residue, GHG emission, sustainability criteria, allocation factor, feedstock factor
1. Úvod
Emise skleníkových plynĤ (GHG) spojené
s výrobním a dopravním ĜetČzcem biopaliva
a biokapaliny pĜedstavují souhrn všech emisí GHG
vzniklých v každé fázi ĜetČzce od produkce biomasy,
zohledĖující využívání pĤdy, pĜípravu biomasy,
manipulaci a skladování biomasy, meziproduktu,
pĜemČnu biomasy, meziproduktu po dopravu až
ke koneþné spotĜebČ a distribuþní þinnosti.
Vstupy zahrnují biomasu jako vlastní vstupní
surovinu a všechna reagenþní þinidla nezbytná
pro konverzní reakci (napĜ. methanol v pĜípadČ
bionafty, vodík pro výrobu parafinické motorové nafty
hydrogenaþní rafinací bioolejĤ a biotukĤ), procesní
chemikálie, paliva a energii (teplo a elektĜinu). Výstupy
zahrnují hlavní produkt (biopalivo, biokapalinu nebo
meziprodukt), jakýkoli druhotný produkt, zbytky
a odpady, pĜebytek energie (teplo nebo elektĜinu).
SmČrnice RED specifikuje tĜi obecné fáze
pro rozložené standardní hodnoty pro biopaliva
a biokapaliny:
• „využívání pĤdy“, „produkce biomasy“ a „pĜíprava
biomasy“ jsou zahrnuty do fáze „pČstování“,
• „pĜemČna biomasy, meziproduktu“ je zahrnuta
do fáze „zpracování“,
• „doprava biopaliva, biokapaliny“ je zahrnuta
do fáze „doprava a distribuce“,
• pokud jde o „manipulaci a skladování biomasy,
meziproduktu“, jakákoliv fáze dopravy by mČla být
považována za souþást „dopravy a distribuce“.
2. Výpoþet emisí GHG vznikající bČhem celého
životního cyklu biopaliv a biokapalin
Emise GHG z výroby paliv, biopaliv a biokapalin
v dopravČ se vypoþítají podle smČrnice RED (pĜíloha
V, þást C) a ýSN EN 16214-4 takto:
E = eec + el + ep + etd + eu − esca − eccs − eccr − eee
[g CO2eq/MJ]

(1)

kde:
eec = emise pĤvodem z tČžby nebo pČstování surovin;
el = anualizované emise pĤvodem ze zmČn v zásobČ
uhlíku vyvolaných zmČnami ve využívání pĤdy;
ep = emise pĤvodem ze zpracování;
etd = emise pĤvodem z pĜepravy a distribuce;
eu = emise pĤvodem z používání daného paliva, které
se považují za nulové, pokud jde o biopaliva a
biokapaliny;
esca = úspora emisí vyvolaná nahromadČním uhlíku
v pĤdČ díky zdokonaleným zemČdČlským
postupĤm;
eccs = úspora emisí vyvolaná zachycením, sekvestrací a
geologickým ukládáním uhlíku;
eccr = úspora emisí vyvolaná zachycením a náhradou
uhlíku;
eee = úspora emisí v dĤsledku pĜebyteþné elektĜiny
z kombinované výroby tepla a elektĜiny.
Metodický pokyn MŽP uvádí tuto rovnici pouze
pro biopaliva v souladu s þástí B pĜílohy þ. 1 NaĜízení
vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv.
Podle tČchto dokumentĤ se výsledná úspora emisí
GHG pĜi používání biopaliv a biokapalin oproti emisím
GHG referenþní fosilní pohonné hmoty vypoþte
podle vzorce (2):
Úspora =

EF − EB
⋅ 100
EF

[%]

(2)

kde:
EF celkové emise GHG vznikající v celém životním
cyklu referenþní fosilní pohonné hmoty,
EB celkové emise GHG vznikající v celém životním
cyklu biopaliva.
V tab. 1 jsou uvedeny v souþasnosti platné hodnoty
referenþního fosilního paliva EF podle smČrnice RED
a také hodnoty v návrhu smČrnice RED II.

125

P. Jeviþ, Z. Šedivá
Nové požadavky na stanovení emisních faktorĤ biopaliv, biokapalin a surovin pro jejich výrobu

Tabulka 1: Hodnoty EF referenþního fosilního paliva v g CO2eq/MJ

83,8
91
77

Návrh smČrnice RED II pro
období od 1. 1. 2021
94
183 1)
80 2)

85

124 3)

SmČrnice RED
Biopaliva
Biokapaliny

pro výrobu elektĜiny
pro výrobu tepla
pro kombinovanou výrobu
elektĜiny a tepla
1)
Musí být zohlednČna elektrická úþinnost.
2)
Musí být zohlednČna tepelná úþinnost.
3)
Musí být zohlednČna elektrická i tepelná úþinnost.
Skleníkovými plyny pro úþely výpoþtu jsou CO2,
N2O a CH4. Pro úþely výpoþtu ekvivalentu CO2 mají
tyto plyny podle smČrnice RED následující hodnoty:
CO2 = 1, N2O = 296 a CH4 = 23. Návrh smČrnice RED
II, která by po schválení mČla platit od roku 2021, uvádí
potenciály globálního ohĜevu pro N2O = 298 a CH4 =
25.
SmČrnice RED specifikuje v þásti D a E pĜílohy
V rozložené standardní hodnoty pro biopaliva a
biokapaliny: pro pČstování „eec“, pro zpracování „ep –
eee“ a pro pĜepravu a distribuci „etd“. Pro zpĤsob výroby
biopaliva nebo biokapaliny jsou zde v jednotlivých
þláncích uvedeny typické emise GHG a standardní
emise GHG. ýSN EN 16214-1 definuje:
• skuteþnou hodnotu (actual value): emise GHG nebo
úspora emisí GHG v nČkterých nebo všech fázích
konkrétního procesu výroby biopaliva, biokapaliny
vypoþtená v souladu s platnými pĜedpisy,
• standardní hodnotu (default value): emise GHG
nebo úspora emisí GHG odvozená z typické
hodnoty použitím pĜedem urþených faktorĤ, která
mĤže být použita namísto skuteþné hodnoty, jak je
uvedeno v platných pĜedpisech.
• rozloženou standardní hodnotu (disaggregated
value): emise GHG pro stanovenou þást
dodavatelského ĜetČzce odvozené ze standardní
hodnoty,
• typickou hodnotu (typical value): odhad
reprezentativních emisí GHG nebo úspory emisí
GHG u konkrétního zpĤsobu výroby biopaliva,
biokapaliny.
Emise GHG v g CO2eq/MJ uvádí až koneþný
výrobce biopaliva. Hodnoty emisí GHG z pČstování
musí být uvedeny v kg CO2eq/t, resp. v g CO2eq/kg
výchozí suroviny. To znamená, že produkce emisí
GHG na jednotku hmotnosti je vyžadována
v dokladech doprovázejících dodávky biomasy.
SouþasnČ podle sdČlení DG Energy (Directorate C –
Renewables, Research and Innovations, Energy
Efficiency – BK/abd/ener.c.1(2017)2122195) z bĜezna
2017, týkající se provádČní a ovČĜování skuteþných
výpoþtĤ úspor emisí GHG (verze 2), je nutné uvádČt
od 1. 9. 2017 hodnoty emisí GHG z pČstování
na sušinu, tj. v kg CO2eq/t sušiny, resp. v g CO2eq/kg
sušiny výchozí suroviny, v tomto pĜípadČ pČstované
plodiny.
Pravidla pro výpoþet dopadu GHG z biopaliv
vyplývají z pĜílohy V smČrnice RED:

• Do emisí pĤvodem z tČžby nebo pČstování surovin,
eec, se zapoþtou emise pocházející ze samotného
procesu tČžby nebo pČstování, emise ze získání
surovin, emise z odpadu a únikĤ a emise pĤvodem
z výroby chemikálií nebo produktĤ použitých
pĜi tČžbČ nebo pČstování. Zachycování CO2
pĜi pČstování surovin je vylouþeno. Prokázané
úspory emisí GHG v dĤsledku spalování odpadního
plynu pĜi tČžbČ ropy kdekoli na svČtČ se odþítají.
Jako alternativu skuteþných hodnot emisí
z pČstování surovin lze použít odhady úrovnČ tČchto
emisí, které je možno získat z používaných
prĤmČrných hodnot vypoþtených pro geografické
plochy rozsahu menšího než u ploch používaných
pro výpoþet standardních hodnot (pĜíloha V, þást C,
bod 6).
• Emise z pĜepravy a distribuce, etd, zahrnují emise
pocházející z pĜepravy a skladování surovin a
polotovarĤ i ze skladování a distribuce koneþného
výrobku. Tento bod se ale nevztahuje na emise
GHG z pĜepravy a distribuce u výše uvedeného
bodu eec, (pĜíloha V, þást C, bod 12).
• Emise z výroby strojního a jiného zaĜízení se
neberou v úvahu (pĜíloha V, þást C, bod 1).
• Emise pocházející z použití paliva, eu, se pokládají
u biopaliv a biokapalin za rovné nule (pĜíloha V,
þást C, bod 13).
• Emise GHG z odpadĤ, zbytkĤ zemČdČlských plodin
vþetnČ slámy, bagasy, plev, kukuĜiþných klasĤ
a oĜechových skoĜápek a zbytkĤ, které pocházejí
ze zpracovatelských ĜetČzcĤ, vþetnČ surového
glycerinu (glycerin, který není rafinován), se
považují v celém životním cyklu tČchto odpadĤ a
zbytkĤ až do doby jejich získání za nulové (pĜíloha
V, þást C, bod 18).
SmČrnice EP a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. záĜí
2015, kterou se mČní smČrnice 98/70/ES o jakosti
benzinu a motorové nafty a smČrnice 2009/28/ES
o podpoĜe využívání energie z obnovitelných zdrojĤ,
doplĖuje definice: „zbytkem ze zpracování“ se rozumí
látka, která není koneþným produktem, jenž má být
pĜímo vyroben v procesu výroby; nejedná se o primární
cíl výrobního procesu a proces nebyl zámČrnČ upraven
pro jeho výrobu (þlánek 2, písmeno t). Dále tato
smČrnice doplĖuje pĜílohu VIII. V þásti B se specifikují
vstupní suroviny, ze kterých se vyrábČjí biopaliva a
biokapaliny, u nichž se odhadované emise vyplývající
z nepĜímé zmČny ve využívání pĤdy považují
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za nulové. Tyto vstupní suroviny se uvádČjí v dalším
doplnČní pĜílohy IX. Je zde zahrnuta také chlévská
mrva a kal z þistíren odpadních vod (pĜíloha IX, þást A,
písmeno f).
DG Energy v dokumentu z bĜezna 2017 také uvádí
zpĤsob alokace emisí GHG z pČstování eec

na meziprodukty a biopaliva a dále uvádí faktor vstupní
suroviny a biopalivový faktor vstupní suroviny.
PĜepoþet hodnot eec vstupní suroviny (feedstock)
na bezvodý stav, resp. sušinu vyjadĜuje následující
rovnice:

(3)
Moisture content je obsah vody ve vstupní surovinČ.
PĜepoþet hodnot eec na meziprodukt (intermediate producta) je:

(4)

Alokaþní faktor meziproduktu (allocation factor intermediate producta) se stanoví jako podíl energetického
obsahu meziproduktu (energy in intermediate producta) a souþtu energetického obsahu meziproduktu a koproduktu
(energy in co-products).

5)

(6)
Faktor vstupní suroviny (feedstock factora) je pomČr hmotnosti sušiny vstupní suroviny (kg, t) k hmotnosti
sušiny meziproduktu. Alokace emisí z pČstování eec na biopaliva vyjadĜuje rovnice (7):

(7)

LHVa je výhĜevnost sušiny vstupní suroviny, alokaþní faktor biopaliva je podíl energetického obsahu biopaliva
a souþtu energetického obsahu biopaliva a koproduktu.
(8)

(9)
Biopalivový faktor vstupní suroviny je pomČr energetického obsahu sušiny vstupní suroviny a energetického
obsahu biopaliva.
3. Nové hodnoty emisí GHG z pČstování plodin
jako vstupní surovina konvenþních biopaliv
Podle výše uvedených požadavkĤ se musely
provést pĜepoþty hodnot NUTS 2. ZpĤsob výpoþtu
za rok 2010 vycházel ze zprávy zpracované ve VÚZT,
v.v.i., ve které byly provedeny kalkulace emisí GHG
v kg CO2eq/ha pČstovaných plodin pro sdružené kraje
NUTS 2. Na základČ tČchto výpoþtĤ, s ohledem

na výtČžnost biopaliv, množství druhotných produktĤ a
zbytkĤ podle pravidel alokace, byly stanoveny typické
emise GHG pČstovaných plodin v g CO2eq/MJ
biopaliva. Tyto hodnoty byly zaslány Evropské komisi,
a tím byly splnČny požadavky þlánku 19(2) smČrnice
RED. Na základČ tČchto údajĤ se stanoví mČrné emise
GHG z pČstovaných plodin v kg CO2eq na jednotku
hmotnosti sklizených plodin. PodČlením emisí GHG kg
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CO2eq/ha výnosem v t/ha plodiny se standardizovaným
obsahem vody byly získány typické mČrné emise v kg
CO2eq/t plodiny. VydČlením sušinou pak byly získány
mČrné typické emise GHG z pČstování v kg CO2eq/t
sušiny sklizené plodiny. Notifikované výsledky
výpoþtu pro Ĝepkové zrno, ozimou pšenici a kukuĜici

na zrno uvádí tab. 2 – 4. Od 1. 9. 2017 jsou tyto hodnoty
NUTS všemi výrobci bionafty a bioethanolu, pokud
tyto produkty využívají, povinné pĜi certifikaci
na udržitelnost.

Tabulka 2: Typické hodnoty emisí GHG „NUTS 2“ z pČstování Ĝepky olejky v ýR
g CO2eq
kg CO2eq/t mokré
NUTS 2
Ĝepky (zrušeno)
/MJ FAME
CZ01
Praha
23,10
541,9
23,20
544,2
CZ02
StĜední ýechy
23,20
544,2
CZ03
Jihozápad
23,00
539,5
CZ04
Severozápad
23,50
551,3
CZ05
Severovýchod
23,00
539,5
CZ06
Jihovýchod
23,10
541,9
CZ07
StĜední Morava
23,50
551,3
CZ08
Moravskoslezsko
29,00
Standardní
ISCC DE
674,41*)
Rozložená hodnota ISCC EU
*)
Deklarace: Použita rozložená standardní hodnota emisí GHG pro pČstování

kg CO2eq/t suché Ĝepky
schváleno EK
578
581
581
576
588
576
578
588

Tabulka 3: Typické hodnoty emisí GHG „NUTS 2“ z pČstování kukuĜice na zrno v ýR
g CO2eq
kg CO2eq/t mokré kg CO2eq/t suché kukuĜice
NUTS 2
kukuĜice (zrušeno)
/MJ ethanolu
schváleno EK
CZ01
Praha
19,60
288,2
276
19,50
286,7
275
CZ02
StĜední ýechy
268
19,00
279,3
CZ03
Jihozápad
19,40
285,2
273
CZ04
Severozápad
280
19,90
292,6
CZ05
Severovýchod
19,70
289,6
278
CZ06
Jihovýchod
273
19,40
285,2
CZ07
StĜední Morava
19,70
289,6
275
CZ08
Moravskoslezsko
20,60
Standardní
ISCC DE
295,32*)
Rozložená hodnota ISCC EU
*)
Deklarace: Použita rozložená standardní hodnota emisí GHG pro pČstování
Tabulka 4: Typické hodnoty emisí GHG „NUTS 2“ z pČstování pšenice ozimé v ýR
g CO2eq
kg CO2eq/t mokré
NUTS 2
pšenice (zrušeno)
/MJ ethanolu
CZ01
Praha
21,80
286,2
22,00
288,8
CZ02
StĜední ýechy
22,50
295,4
CZ03
Jihozápad
22,10
290,1
CZ04
Severozápad
22,60
296,7
CZ05
Severovýchod
27,70
298
CZ06
Jihovýchod
21,90
287,5
CZ07
StĜední Morava
22,60
296,7
CZ08
Moravskoslezsko
23,00
Standardní
ISCC DE
306,77*)
Rozložená hodnota ISCC EU
*)
Deklarace: Použita rozložená standardní hodnota emisí GHG pro pČstování

kg CO2eq/t suché pšenice
schváleno EK
279
281
288
283
289
290
280
289
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Podle bodu 1, þlánku 19 smČrnice RED (biopaliva a
biokapaliny) a § 3 NaĜízení vlády ýR o kritériích
udržitelnosti biopaliv lze ke stanovení emisí GHG,
resp. emisních faktorĤ a úspory emisí GHG vyvolané
pĜi používání biopaliv a biokapalin zvolit:
a) standardní úspory emisí GHG a standardní hodnoty
emisí GHG uvedené v pĜíloze V þást A, B, D, E
smČrnice RED nebo v þásti A pĜílohy þ. 1 NaĜízení
vlády,
b) skuteþné hodnoty z výpoþtĤ podle vzorce (1) a (2),
c) kombinaci dílþích standardních hodnot se
skuteþnými hodnotami vypoþtenými podle vzorce
(2).
4. PĜíklady výpoþtu emisních faktorĤ vstupních
surovin a úspor emisí GHG udržitelných biopaliv
Mezi dostupná zaĜízení, ve kterých se realizuje
technologický proces na komerþní bázi, patĜí také
výroba motorové nafty z hydrogenaþnČ rafinovaných
rostlinných olejĤ a tukĤ, vþetnČ zbytkových
a odpadních, esterĤ a volných mastných kyselin
oznaþovaných
HVO/HEFA
a
bioethanolu
z lignocelulózy.
4.1 Stanovení emisního faktoru oleje získaného
procesem lisování sójových bobĤ s extruzí
Olejnatá zrna se zpracovávají v prĤmyslových
závodech nebo v decentralizovaných provozech.
PrĤmyslové olejárny uplatĖují pĜedevším lisování
ohĜátého zrna a pokrutiny jsou dále extrahovány,
nejþastČji hexanem. U nízkoolejnatých zrn se þasto
využívá pouze extrakce. Pro decentralizované provozy
je typické použití lisování bez nebo s ohĜevem zrn,
lisování jedno nebo dvoustupĖovČ. V poslední dobČ se
rozvíjí vícestupĖové zpracování olejnatých zrn, kdy
v prvním stupni probíhá lisování a ve druhém stupni se
pokrutiny podrobují mechanickému procesu extruze.
PĜíklad výpoþtu mČrných emisí GHG procesu lisování
sójových bobĤ s extruzí uvádí tab. 5. Výsledná hodnota
emisního faktoru sójového oleje jako vstupní suroviny
pro další zpracování v kg CO2eq/t dry sójového oleje se
uvádí v dílþím prohlášení o shodČ s kritérii
udržitelnosti jako hodnota produkce emisí GHG
vedle další dokumentace pĜi dodávce odbČrateli.
Porovnání dílþích a celkových mČrných emisí
GHG,
faktorĤ
vstupních
surovin,
hodnot
nealokovaných a alokovaných, vþetnČ alokaþních
faktorĤ (viz tab. 6) mĤže také významnČ napomoci pĜi
rozhodovacím procesu, jakou technologii zpracování
olejnatých semen zvolit. Rozhoduje nejen požadované
využití olejĤ buć jako produkt nebo meziprodukt, ale
také hodnota koproduktĤ a odpadĤ. S tím souvisí i
optimalizace hmotnostní a energetické bilance.
4.2 Stanovení standardních úspor emisí GHG
pokroþilých biopaliv podle návrhu smČrnice RED II
Návrh smČrnice RED II specifikuje v pĜíloze V
„Pravidla pro výpoþet dopadĤ emisí GHG z biopaliv,
biokapalin a referenþních fosilních paliv“ dílþí
standardní hodnoty pro pČstování „eec“, zpracování „ep“

a pĜepravu a distribuci „etd“ pokroþilých biopaliv.
V tab. 7 jsou tyto standardní hodnoty uvedeny
pro ethanol vyrobený v biorafinérii z pšeniþné slámy
a pro motorovou naftu vyrobenou z odpadního dĜeva
Fischer-Tropschovou (FT) syntézou v samostatném
(„standalone“) zaĜízení.
Úspory emisí GHG plynoucí z použití pokroþilých
biopaliv podle þlánku 25 „Všeobecné rozšíĜení energie
z obnovitelných zdrojĤ v odvČtví dopravy“ návrhu
smČrnice RED II musí ke dni 1. 1. 2021 þinit alespoĖ
70 %.
4.3 PĜíklad výpoþtu mČrných emisí GHG a emisní
faktor obnovitelných parafinických motorových naft
typu HVO z hydrogenaþního zpracování rostlinných
olejĤ a dalších triglyceridických surovin
Pro uhlovodíkové produkty hydrogenaþního
zpracování rostlinných olejĤ a obdobných triglyceridĤ,
mastných kyselin se ustálilo anglické oznaþení
Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Jako HVO se
pĜitom þasto oznaþují i produkty vyrábČné þásteþnČ
nebo zcela z upotĜebených kuchyĖských olejĤ
a živoþišných tukĤ, pĜestože odpadní pĤvod biomasy
u tohoto produktu ponČkud lépe vystihuje oznaþení
Hydrotreated Esters and Fatty Acids (HEFA).
Z hlediska oblasti použití se pak komponenty
pro naftová paliva oznaþují spíše termínem HVO,
zatímco komponenty pro letecká turbínová paliva
vyrobená stejnou technologií þastČji zkratkou HEFA.
Standardní úspory emisí GHG, rozložené
standardní hodnoty a souhrnné standardní hodnoty
mČrných emisí GHG pro HVO podle návrhu smČrnice
RED II uvádí tab. 8.
Hmotnostní a energetická bilance výroby HVO
z Ĝepkového oleje je patrná z tab. 9. ěepkový olej byl
získán v prĤmyslové olejárnČ a byl dodán s dílþím
prohlášením o shodČ s kritérii udržitelnosti (Proof
of Sustainability, tzv. PoS for biofuels and bioliquids)
s emisním faktorem 787,13 kg CO2eq/t dry Ĝepkového
oleje.
Standardní hodnoty emisních faktorĤ vodíku,
katalyzátoru, tepla pro zajištČní procesu, zemního
plynu jako paliva pro jeho výrobu a výrobu páry,
elektĜiny, rĤzných druhĤ procesní vody a odpadní vody
obsahuje tab. 10.
Výpoþet mČrných emisí GHG z dvoustupĖového
procesu hydrogenaþního zpracování upraveného
Ĝepkového oleje uvádí tab. 11. Pomocí alokaþního
faktoru se celkové mČrné emise GHG rozpoþítávají
mezi HVO, rafinérský plyn, propan a krakový benzin.
V tab. 11 se také specifikuje alokaþní faktor pouze
pro HVO. Hodnoty výhĜevnosti, vztažené na bezvodý
stav (dry) jsou pĜevzaty ze stejných zdrojĤ, jež uvádí
tab. 10. Ke skuteþnČ vypoþteným mČrným emisím
GHG eec + eep alokovaným na HVO jsou pĜipoþtené
rozložené standardní hodnoty pro pĜepravu a distribuci
etd ze smČrnice RED. Z koneþného emisního faktoru
HVO v g CO2eq/MJ je pak vypoþtena úspora emisí
GHG vyvolaná jeho využitím jako pohonná hmota
spalovacích motorĤ ve srovnání s referenþním fosilním
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palivem EF = 83,8 g CO2eq/MJ podle smČrnice RED
a 94 g CO2eq/MJ podle návrhu smČrnice RED II. V tab.
12 jsou vyþísleny emisní faktory a úspory emisí GHG
pro porovnání methylesterĤ mastných kyselin (FAME)
a HVO vyrobených ze stejného Ĝepkového oleje, který
byl získán lisováním a extrakcí z Ĝepky olejky
s emisním faktorem 581 g CO2eq/MJ (viz tab. 2, NUTS

2 – CZ02). Podíl methanolu (emisní faktor 1,981443 g
CO2eq/MJ)
þiní
v emisním
faktoru
FAME
ze zpracování Ĝepkového oleje pĜed alokací 79 %
a podíl vodíku (emisní faktor 2,19 g CO2eq/MJ)
v emisním faktoru HVO ze zpracování Ĝepkového oleje
pĜed alokací 50 %.

Tabulka 5: Výpoþet mČrných emisí GHG decentralizovaného procesu lisování sójových bobĤ s extruzí a filtrací
oleje
eec: emise pĤvodem z tČžby nebo pČstování vstupních surovin
Emise z pČstování sóji
eec – alokovaná na sójový olej
eec – bezvodá vstupní surovina
(kg CO2eq/t dry sójového oleje (SO)
(kg CO2eq/t dry sójových bobĤ (SB)
AT NUTS – AT 12 notifikované* 125
216,19
*
NUTS value per ton of soybean in dry basis approved and published by the EC (NUTZ report value)
ep: emise pĤvodem ze zpracování
Lisování a extruze
Obsah vody (% m/m)
SpotĜeba sójových bobĤ (SB)
(t) 63 360,00 12,00
spotĜeba zem. plynu (m3N)
215 424
(t dry) 55 756,80
0,00
Produkce sójového oleje (SO)
(t) 8 771,17
0,06
spotĜeba elektĜiny (kWh) 5 702 400
(t dry) 8 765,91
0,00
Produkce sójových pokrutin (SP) (t) 51 586,73 10,00
(t dry) 46 428,06
0,00
VýtČžnosti
SO
(t SO/t SB)
0,1384
(t dry SO/t dry SB) 0,1572
SP
(t SP/t SB)
0,8142
(t dry SP/t dry SB) 0,8327
Faktor vstupní suroviny (t dry SB/t dry SO) 6,3610
(t dry SB/t dry SP) 1,2010
Emise ze spotĜeby energie
emisní faktory
dílþí mČrné emise
Pára (zemní plyn) (MJ/t dry SO)
928,943
(kg CO2eq/MJ) 0,06759 (kg CO2eq/t dry SO) 62,79
A
(215 424 m3N x 10,5 kWh x 3,6 / 8 765,91) = 928,943
ElektĜina
(MJ/t dry SO) 2 341,872
(kg CO2eq/MJ) 0,12765 (kg CO2eq/t dry SO) 298,94
B
(5 702 400 kWh x 3,6 / 8 765,91) = 2 341,872
Dílþí souþet mČrných emisí GHG ze zpracování
Nealokované výsledky (A + B)
(kg CO2eq/t dry SO) 361,73
C
Alokované výsledky (C x alok.)
(kg CO2eq/t dry SO) 98,35
D
Alokace SO a SP podle energetického obsahu daného výhĜevností tohoto meziproduktu a koproduktu
VýtČžnost
VýhĜevnost (MJ / kg dry)
Alokaþní faktor (-)
SO dry (t dry SO/t dry SB) 0,1572
37,0
0,2719
alok.
SP dry (t dry SP/t dry SB) 0,8327
18,7
0,7281
Vzorec (5): (0,1572 x 37) / (0,1572 x 37) + (0,8327 x 18,7) = 0,2719
Alokace mČrných emisí GHG z pČstování eec na SO
Vzorec (4): (6,3610 x 125) x 0,2719 = 216,19 kg CO2eq/t dry SO
MČrné emise GHG alokované na SO
(kg CO2eq/t dry SO)
eec
216,19
ep
98,35
E - Celkové mČrné emise GHG alokované na SO
314,54
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Tabulka 6: Porovnání dílþích a celkových mČrných emisí GHG rostlinných olejĤ získaných rĤznými technologiemi
zpracování
PrĤmyslové lisování
Decentralizované
Ĝepkového zrna
lisování Ĝepkového zrna
Decentralizované
Decentralizované lisování
s ohĜevem, extrakcí
s ohĜevem
lisování Ĝepkového
sójových bobĤ s extruzí
pokrutin hexanem
a rafinací oleje
zrna s filtrací oleje
a filtrací oleje
a rafinací oleje
deggumingem
deggumingem
AT 12 NUTS 2:
eec: CZ 02 NUTS 2: 581 kg CO2eq/t dry Ĝepkového zrna
125 kg CO2eq/t dry
sójových bobĤ
eec: emise pĤvodem z pČstování alokované na bezvodý olej
kg CO2eq/t dry Ĝepkového oleje
791,25

143,86
0,6293
90,53

854,19

845,30

ep: emise pĤvodem ze zpracování
Nealokované hodnoty
142,79
111,70
Alokaþní faktor vztažený na bezvodý olej
0,5569
0,5902
Alokované hodnoty na bezvodý olej
79,52
65,92

kg CO2eq/t dry
sójového oleje
216,19

361,73
0,2719
98,35

Celkové emise eec + ep vztaženo na bezvodý olej
881,78

933,71

911,22

314,54

Tabulka 7: Stanovení standardních úspor emisí GHG ze standardních emisních faktorĤ ethanolu z pšeniþné slámy
a motorové nafty vyrobené z odpadního dĜeva FT syntézou
Standardní emise GHG pokroþilých biopaliv
Jednotka
Motorová nafta
Ethanol z pšeniþné slámy
z odpadního dĜeva
Rozložené standardní hodnoty
pro pČstování eec
1,8
3,3
z toho pouze N2O
0
0
Rozložené standardní hodnoty
6,8
0,1
pro zpracování eep
g CO2eq/MJ
Rozložené standardní hodnoty
7,1
10,3
pro pĜepravu a distribuci etd
z toho pouze pĜeprava a
distribuce koneþného paliva
1,6
1,2
Souhrnné hodnoty
13,7
15,7
EB = eec + eep + etd
Standardní úspora emisí GHG
vyvolaná použitím biopaliva
85,4
%
85,3
podle vzorce (2)
EF = 94 g CO2eq/MJ
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Tabulka 8: Stanovení standardních úspor emisí GHG ze standardních emisních faktorĤ rĤzných druhĤ HVO
podle návrhu smČrnice RED II v g CO2eq/MJ
HVO z
odpadního zpracování
Ĝepkového
sójových palmového
kuchyĖského živoþišných
sluneþnice
*)
zrna
bobĤ
oleje
oleje
tukĤ
Rozložené standardní hodnoty
pro pČstování eec
33,4
26,9
22,2
21,7
0
0
z toho pouze N2O
18
12,5
13,7
16,9
Rozložené standardní hodnoty
pro zpracování eep
15,0
14,7
15,2
13,6
10,6
14,5
z toho pouze pro extrakci
4,4
4,1
4,6
5,4
0
6,4
Rozložené standardní hodnoty
pro pĜepravu a distribuci etd
1,7
2,0
9,1
7,0
1,8
1,5
z toho pouze pĜeprava a
distribuce koneþného paliva
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Souhrnné hodnoty
50,1
43,6
46,5
42,3
12,4
16,0
EB = eec + eep + etd
Standardní úspora emisí GHG
vyvolaná použitím HVO podle
47 %
54 %
51 %
55 %
87 %
83 %
vzorce (2)
EF = 94 g CO2eq/MJ
*)
proces se zachycováním methanu ve výrobnČ
Tabulka 9: Hmotnostní a energetická bilance 1) ve dvoustupĖovém procesu hydrogenaþního zpracování Ĝepkového
oleje na HVO
Jednotka
SpotĜeba, výroba
Hmotnostní bilance – vstup
kg
ěepkový olej – obsah vody 0,1 % m/m
kg/dry
Vodík
kg

HVO – obsah vody 0,003 % m/m

Hmotnostní bilance – výstup
kg
kg/dry

Rafinérský plyn (vodík, methan)
LPG (propan)
Krakový benzin
CO2
Voda procesní

kg

1 211,8
1 210,59
44,70
1 000
999,97
6,9
6,12
24,20
48,80
110

Energetická a materiální bilance
Teplo z kotle na zemní plyn
stĜedotlaká
Pára
nízkotlaká
ElektĜina
Ĝíþní
chladící
Voda procesní
napájecí (deionizovaná)
aminový roztok
Katalyzátor
Odpady
Odpadní voda
SpotĜeba energie ýOV
1)
Bilanci poskytlo Sdružení pro výrobu bionafty.
2)
Vztaženo na 1 tunu HVO s obsahem vody 0,003 % m/m.

kg

347,7 2)
319,9 2)
385,4 2)
124,4 2)
3,02 2)
29,41 2)
1,196 2)
1,212 2)
0,053 2)

m3
MJ

0,134 2)
1,683 2)

MJ

m3
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Tabulka 10: Standardní hodnoty emisních faktorĤ energetických nosiþĤ a reagentĤ použitých k výpoþtu emisního
faktoru HVO
Jednotka
Hodnota
Zdroj
Vodík
2,19
Ecoinvent v 3.1/2014, ISCC, 205, 3.0/2016
kg CO2eq/kg
Katalyzátor (zeolith)
4,00
Biograce v 4d
Teplo z kotle (zemní plyn)
kg CO2eq/MJth
0,07
Ecoinvent v 3.1/2014, ISCC, 205, 3.0/2016
0,06759
Zemní plyn (mix EU)
EC v 1.0.2015
ElektĜina (EU mix MV)
0,12765
kg CO2eq/MJ
ElektĜina z kogenerace
0,08056
Ecoinvent v 3.1/2014
Ĝíþní
Voda procesní
chladící
0,0004
kg CO2eq/kg
Ecoinvent v 3.1/2014
aminový roztok
ISCC, 205, 3.0/2016
Voda napájecí (deionizovaná)
0,001
Voda odpadní
kg CO2eq/m3
0,33
Tabulka 11: Výpoþet emisního faktoru HVO z Ĝepkového oleje (ěO) a úspory emisí GHG použitím jako mot. palivo
eec: emise pĤvodem z tČžby nebo pČstování Ĝepky olejky
eec – alokované na ěO
(kg CO2eq/t dry ěO)
714,37
A
ep: emise pĤvodem ze zpracování
ep – alokované na ěO
(kg CO2eq/t dry ěO)
90,53
B
Emisní faktor ěO (A + B)
787,13
C
Faktor vstupní suroviny (t dry ěO/t dry HVO)
1,2106
ep: emise GHG pĤvodem ze zpracování ěO na HVO
Emise ze spotĜeby energie
dílþí mČrné emise (kg CO2eq/t dry HVO)
Teplo z kotle (zemní plyn) (MJ/t dry HVO) 347,71
23,50
D
Pára stĜedotlaká + nízkotlaká, zemní plyn (MJ/t dry HVO) 705,51
47,69
F
ElektĜina (MJ/t dry HVO) 124,44
15,88
G
Emise z výroby reagentĤ a materiálových vstupĤ
Vodík (kg/t dry HVO) 44,71
97,91
H
Katalyzátor (kg/t dry HVO) 0,053
0,21
CH
Voda Ĝíþní (kg/t dry HVO) 3020,91
1,21
I
Voda chladící (kg/t dry HVO) 29418,83
11,77
J
Voda deionizovaná (kg/t dry HVO) 1196
1,20
K
Aminový roztok (kg/t dry HVO) 1212,36
0,48
L
Emise z odpadĤ
Odpadní vody (m3/t dry HVO) 0,13404
0,04
M
ElektĜina ýOV (MJ/t dry HVO) 1,684
0,21
N
ep – celkový souþet nealokovaný na HVO
(D + F + G + H + CH + I + J + K + L + M + N )
200,10
O
Alokace HVO, rafinérského plynu, LPG (propan) a krakového benzinu
Produkce (kg)
VýhĜevnost (MJ/kg dry)
Obsah energie (MJ)
HVO
999,97
44
43 998,68
Rafinérský plyn
6,9
50
345,00
LPG (propan)
6,12
46
281,52
Krakový benzin
24,20
43,20
1 045,44
Energie celkem
45 670,64
alok.
Alokaþní faktor pro HVO
0,9634
Emise alokované na HVO eec + ep
(kg CO2eq/t dry HVO)
(C + O]
1 110,80
MČrné emise eec + ep vztažené na energetický obsah HVO
(g CO2eq/MJ)
25,25
etd pĜeprava a distribuce HVO
RED
1,0
Návrh RED II
1,2
Celkem EB = eec + ep + etd
RED
26,25
Návrh RED II
26,45
Úspora emisí GHG využitím HVO RED EF = 83,8 g CO2eq/MJ
68,70 %
jako motor. palivo (vzorec 2)
Návrh smČrnice RED II EF = 94 g CO2eq/MJ
71,90 %

133

P. Jeviþ, Z. Šedivá
Nové požadavky na stanovení emisních faktorĤ biopaliv, biokapalin a surovin pro jejich výrobu

Tabulka 12: Emisní faktory bionafty (FAME) a parafinické bionafty (HVO) z Ĝepkového oleje (ěO) vyrobeného
lisováním a extrakcí Ĝepkového zrna s emisním faktorem 581 kg CO2eq/t dry
Zdroj emisí GHG
MEěO
HVO
ěepkový olej
pČstování Ĝepky
714,37
1,0022 kg dry ěO/kg dry
1,2106 kg dry ěO/kg dry
kg CO2eq/t dry zpracování
MEěO
HVO
116,70
/t
dry
MEěO
ěO eec
788,86
kg
CO
952,90
kg
CO
emise z kogenerace eee -43,94
2eq
2eq/t dry HVO
[A]
[A]
celkem
787,13
Zpracování ep *)
259,76 kg CO2eq/t dry
200,1 kg CO2eq/t dry HVO
MEěO [B]
[B]
Alokaþní faktor [Alok]
MEěO + glycerin
HVO, rafinérský plyn,
0,9481
propan, benzin 0,9634
Celkem [(A + B) x Alok]
994,197 kg CO2eq/t dry MEěO 1110,80 kg CO2eq/t dry HVO
VýhĜevnost LHV – bezvodý stav
37,2 MJ/kg
44,0 MJ/kg
Emise eec + ep - eee
26,73 g CO2eq/MJ
25,25 g CO2eq/MJ
PĜeprava + distribuce etd RED
1 g CO2eq/MJ
1 g CO2eq/MJ
návrh RED II
1,8 g CO2eq/MJ
1,7 g CO2eq/MJ
Celkem eec + ep - eee + etd RED
27,73 g CO2eq/MJ
24,84 g CO2eq/MJ
návrh RED II
28,53 g CO2eq/MJ
25,54 g CO2eq/MJ
Úspora emisí GHG
RED
66,9 %
68,7 %
EF = 83,8 g CO2eq/MJ
návrh RED II
69,6 %
71,9 %
EF = 94 g CO2eq/MJ
*)
Bilanþní údaje poskytlo Sdružení pro výrobu bionafty.
4.4 PĜíklad výpoþtu mČrných emisí GHG produktĤ
termolýzy peletovaného separátu z bioplynových stanic
ve zkušební jednotce PTR
Kvazikontinuální technologie PTR, patentovaná
spoleþností HEDVIGA GROUP, a.s., kombinuje
pomalý termický rozklad vstupní suroviny s rychlým
odvádČním plynné a parní fáze z reakþního prostoru.
Výstupem této technologie jsou kapalné, tuhé a plynné
produkty. Optimalizace procesu PTR se rovnČž
zamČĜuje na standardizovanou kvalitu získaných
produktĤ
v souladu
s postupnČ
zavádČnými
souvisejícími
technickými
normami.
Každý
samostatný modul technologického zaĜízení PTR je
tvoĜen tĜemi zónami: zónou pĜedehĜevu, procesní
termickou zónou a zónou pasivní kondenzaþní a
zahlazovací, s napojením na tepelný výmČnný systém
pro využití sekundárního tepla. Vybrané þásti zkušební
jednotky PTR ukazují obr. 1 a 2.
Analýza peletovaného separátu z bioplynových
stanic (dále p.s. BPS) je uvedena spoleþnČ s biouhlem
v tab. 13.

Obr. 1: Reaktory – palivové þlánky zkušební
jednotky PTR HEDVIGA GROUP, a.s.

Hmotnostní bilance je uvedena v tab. 14 a
související produkty jsou zobrazeny na obr. 2 a 3. Z tab.
15 jsou patrné prĤmČrné hodnoty výhĜevnosti a hustoty
termolýzního
plynu
z peletovaného
separátu
z bioplynových stanic (dále T-bioplyn).
Výsledky
laboratorních
zkoušek
vzorku
biokapaliny, v souþasnosti také specifikovány jako biooleje, vyrobené ve zkušební jednotce PTR
z peletovaného separátu bioplynových stanic ukazuje
tab. 16.
Kalkulace mČrných emisí CO2eq je provedena v tab.
17. ZohledĖují se emisní faktory pĜi využívání biouhlu
a biokapaliny – biooleje jako surovina pro další
zpracování a T-bioplynu jako plynného motorového
paliva. Úspora emisí GHG vyvolaná použitím Tbioplynu z peletovaného separátu bioplynových stanic
by ve srovnání s referenþním fosilním palivem podle
smČrnice RED þinila 87,5 % a podle návrhu smČrnice
RED II 88,8 %.

Obr. 2: Palivový þlánek zkušební jednotky PTR
se vsázkou peletovaného separátu z bioplynových stanic
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Tabulka 13: Analýza vzorku peletovaného separátu z bioplynových stanic (p.s. BPS) a vyrobeného biouhlu
ve zkušební jednotce PTR
Vstupní surovina – p.s. BPS
Biouhel – p.s. BPS
Jednotka
pĤvodní
bezvodý
pĤvodní
bezvodý
vzorek
vzorek
vzorek
vzorek
Analýza vzorku peletovaného separátu z bioplynových stanic – základní
Prchavá hoĜlavina
% m/m
64,65
73,80
3,82
3,97
Uhlík fixní
% m/m
15,83
18,07
68,14
70,76
Voda
% m/m
12,40
3,70
Popel pĜi 550 oC
% m/m
7,12
8,13
24,34
25,28
Spalné teplo
MJ/kg
16,27
18,57
23,80
24,71
VýhĜevnost
MJ/kg
14,89
17,34
23,48
24,46
Analýza vzorku peletovaného separátu z bioplynových stanic – elementární
Síra veškerá
% m/m
0,23
0,26
0,24
0,25
Uhlík
% m/m
40,28
45,98
67,17
60,75
Vodík
% m/m
4,97
5,67
1,09
1,13
Dusík
% m/m
1,18
1,35
1,69
1,75
Kyslík
% m/m
33,82
38,61
1,77
1,84
Sypná hmotnost
kg/m3
676
436
Polyaromatické uhlovodíky
mg/kg
4,13
4,40
Tabulka 14: Zastoupení jednotlivých produktĤ vystupujících ze zkušební jednotky PTR – vstupní surovina
peletovaný separát bioplynových stanic (p.s. BPS)
Kapalná vodní frakce
Biokapalina
T-bioplyn
z pĜedsoušení, procesu
Biouhel
ͲďŝŽͲŽůĞũ
a difuzního odparu
(% m/m)
Peletovaný
27
28
24
20,5
separát (p.s. BPS)
Tabulka 15: PrĤmČrné hodnoty výhĜevnosti a hustoty T-bioplynu vyrobeného z peletovaného separátu
bioplynových stanic (p.s. BPS) ve zkušební jednotce PTR
PrĤmČrná výhĜevnost
PrĤmČrná hustota
14,1 MJ/m3N 1)
1,088 kg/m3N 1)
T-bioplyn z p.s. BPS
12,96 MJ/kg
1)
pĜi 15 oC a tlaku 101,325 kPa

Obr. 3: Peletovaný separát z bioplynových stanic a
z nČho vyrobené biouhlí a biokapalina – bio-olej
ve zkušební jednotce PTR

Obr. 4: Kontejnerové uložení skladovacího vaku
vyrobeného T-bioplynu ve zkušební jednotce PTR
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Tabulka 16: Analytické výsledky vzorku biokapaliny – bio-oleje z peletovaného separátu z bioplynových stanic
v pĤvodním a bezvodém stavu
Jednotka
PĤvodní stav
Bezvodý stav
Popel
% m/m
0,22
0,35
Neþistoty odstĜedČním – celkové
% m/m
13,00
nerozpustné v HEO
o
Teplota tekutosti
C
13
pH
6,8
Hustota pĜi 15 oC
kg/m3
1014,0
Alkalické kovy
Sodík
mg/kg
<0,5
<0,8
Draslík
mg/kg
<0,5
<0,8
Souþet (sodík + draslík)
mg/kg
<0,5
<0,8
Kovy alkalických zemin
Vápník
mg/kg
<0,5
<0,8
HoĜþík
mg/kg
<0,5
<0,8
Souþet (vápník + hoĜþík)
mg/kg
<0,5
<0,8
Voda podle Karl Fischera (M)
% m/m
38
Elementární složení
Obsah uhlíku
% m/m
46,8
75,5
Obsah vodíku
% m/m
5,21
8,40
Obsah dusíku
% m/m
1,72
2,77
Obsah kyslíku
% m/m
8,22
13,26
Obsah síry
% m/m
0,29
0,47
Spalné teplo
MJ/kg
17,98
29
VýhĜevnost
MJ/kg
15,93
27,18
Tabulka 17: Emisní faktory produktĤ termolýzy peletovaného separátu bioplynových stanic (p.s. BPS) ve zkušební
jednotce PTR (emisní faktory viz tab. 10)
Zdroj emisí GHG
Produkty termolýzy p.z.z.
eec – emise p.s. BPS = 0 kg CO2eq/t p.s. BPS
ep – emise ze zpracování
Zpracované množství p.s. BPS
– obsah vody 12,4 % m/m
1 000 kg
– bezvodý stav
876 kg dry
OdvodnČní digestátu 1,5 kWh/t separátu BPS
0,69 kg CO2eq/t separátu BPS
– elektĜina EU mix
Sušení separátu 4 MJ/kg odpaĜené vody
– množství odpaĜené vody 1833 kg/t separátu BPS
73,32 kg CO2eq/t separátu BPS
– teplo z kogenerace
Peletování separátu 60 kWh/t separátu BPS
27,57 kg CO2eq/t separátu BPS
– elektĜina EU mix
Termolýza separátu 154 kWh/t separátu BPS
44,66 kg CO2eq/t separátu BPS
– elektĜina z kogenerace
Odpadní voda z termolýzy do þistírny odpadních vod
0,07 kg CO2eq/t separátu BPS
0,205 m3/t separátu BPS
Celkem emise GHG ze zpracování
– pĤvodní stav – obsah vody 12,4 % m/m
146,31 kg CO2eq/t p.s. BPS
167,02 kg CO2eq/t dry p.s. BPS
– bezvodý stav
VýtČžnosti
0,270 t/t p.s. BPS
Biouhel – obsah vody 3,7 % m/m
0,2968 t dry/t dry p.s. BPS
0,280 t/t p.s. BPS
Biokapalina – bio-olej – obsah vody 38 % m/m
0,1986 t dry/t dry p.s. BPS
0,240 t dry/t p.s. BPS
T-bioplyn – bezvodý
0,2740 t dry/t dry p.s. BPS
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Faktor vstupní suroviny a výhĜevnost (dry)
Biouhel – 23,48 MJ/kg dry
3,969 t dry p.s. BPS/t dry
Biokapalina – bio-olej – 27,18 MJ/kg dry
5,035 t dry p.s. BPS/t dry
T-bioplyn – 12,96 MJ/kg dry
3,650 t dry p.s. BPS/t dry
Alokace emisí GHG na jednotlivé produkty termolýzy podle výhĜevnosti (dry)
Biouhel: 0,4378
Biokapalina – bio-olej: 0,3391
T-bioplyn: 0,2231
MČrné emise GHG alokované na produkty
kg CO2eq/t dry
g CO2eq/MJ
Biouhel – surovina
246,34
Biokapalina – bio-olej – surovina
285,16
T-bioplyn – palivo *)
136,00
10,49
Úspora emisí GHG pĜi použití T-bioplynu jako palivo ve spalovacím motoru (EF = 83,8 g CO2eq/MJ)
podle smČrnice RED
87,5 %
podle smČrnice RED II
88,8 %
*)
Standardní emisní faktor zemního plynu je 67,58 g CO2eq/MJ (viz tab. 10).
5. Doporuþení a závČr
Udržitelné využívání biomasy, biopaliv a
biokapalin naplĖuje potĜeby souþasnosti bez ohrožení
schopnosti budoucích generací zabezpeþit jejich vlastní
potĜeby. Unijní a národní legislativa, právní dokumenty
a normy proto specifikují kritéria udržitelnosti biopaliv
a biokapalin vyrobených z pČstované, zbytkové a
odpadní biomasy. Požadavky na udržitelnost jsou
realitou. Producenti, výrobci a distributoĜi je musí
splnit.
S požadavkem na toto plnČní zaþala také
konkurence mezi vstupními surovinami, biopalivy a
biokapalinami z nich vyrobenými v rĤzných výrobních
jednotkách s rozdílnou hmotnostní a energetickou
bilancí. Pro certifikaci procesu výrobního ĜetČzce

udržitelných biopaliv/biokapalin a ovČĜování zprávy
o emisích u dodavatelĤ pohonných hmot je nutnou
podmínkou znalost hodnot mČrných emisí GHG
vstupních surovin, biopaliv a biokapalin. Znalosti
skuteþnČ vypoþtených mČrných emisí GHG a jejich
srovnání se standardními ekvivalenty specifikovanými
ve smČrnici RED umožĖují doporuþit Ĝadu opatĜení,
která mohou prokazatelnČ vést k jejich redukci.
Je nutné hledat rĤzné možnosti zlepšení a provozní
optimalizaci
pČstování
zemČdČlských
plodin.
Dosavadní výsledky potvrzují, že mezi druhy
minerálních
dusíkatých
hnojiv
používaných
v souþasnosti jsou znaþné rozdíly, pokud jde
o množství energie potĜebné k jejich výrobČ (viz tab.
18).

Tabulka 18: Emisní faktor minerálních hnojiv a prostĜedkĤ na ochranu rostlin (v kg CO2eq/kg)
Druh hnojiva
Emisní faktor
Zdroj
N – hnojivo (fertiliser) (kg N)
BIOGRACE 4c *)
5,8806
Dusiþnan amonný (ammonium nitrate)
3,451
BIOGRACE 4d *)
Síran amonný (ammonium sulphate)
2,711
BIOGRACE 4d
Dusiþnan amonný se síranem (ammonium nitrate sulphate)
3,141
BIOGRACE 4d
Dusiþnan amonný s fosfátem (ammonium nitrate phosphate)
1,910
Ecoinvent v 3.1, 2014
Bezvodý þpavek (anhydrous ammonia)
2,818
BIOGRACE 4d
Dusiþnan amonný s vápnem (calcium ammonium nitrate)
3,652
BIOGRACE 4d
Dusiþnan vápenatý (calcium nitrate)
4,324
BIOGRACE 4d
Moþovina (urea)
1,916
BIOGRACE 4d
Dusiþnan amonný s moþovinou (urea ammonium nitrate)
2,676
BIOGRACE 4d
P2O5 – hnojivo (fertiliser) (kg P2O5)
BIOGRACE 4c
1,0107
Triple superphosphate (kg P2O5)
0,542
BIOGRACE 4d
Rock phosphate 21 % P2O5, 23 % SO3 (kg P2O5)
0,095
BIOGRACE 4d
Mono ammonium phosphate 11 % N, 52 % P2O5
1,024
BIOGRACE 4d
Di-Ammonium phosphate 18 % N, 46 % P2O5
1,545
BIOGRACE 4d
K2O – hnojivo (fertiliser) (kg K2O)
BIOGRACE 4c
0,5761
Muriate of potash 60 % K2O
0,413
BIOGRACE 4d
Ostatní hnojiva (other fertiliser)
BIOGRACE 4d
NPK 15-15-15
4,990
BIOGRACE 4d
MgO (kg MgO)
0,769
BIOGRACE 4d
Sodium (Na) fertiliser (kg Na)
1,620
BIOGRACE 4d
CaO (kg CaO)
0,1295
BIOGRACE 4c
ProstĜedky na ochranu rostlin – pesticidy
10,9713
BIOGRACE 4c
*)
V souladu s údaji EK „standardní hodnoty pro emisní faktory v 1.0.2015“
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NejvýznamnČjší je co nejvČtší využití organických
hnojiv nejen proto, že jejich emisní faktor z výroby je
nulový, zároveĖ jsou ale hnojivem dodávajícím více
živin. Dále je nutné se zamČĜit na energetické vstupy.
Je vhodné vedle motorové nafty využívat také vyrábČná
obnovitelná paliva (bionafta, (bio)CNG) pro pohon
strojové techniky sloužící pro zabezpeþení vstupních
surovin.
K redukci výsledného emisního faktoru pĜispČje i
urþité využití obnovitelné elektĜiny. Emisní faktor
elektĜiny EUmix je 0,46 kg CO2eq/kWhel, sluneþní
energie 0,06 kg CO2eq/kWhel, využití zemČdČlských
zbytkĤ k výrobČ elektĜiny konverzí pĜes páru 0,02 kg
CO2eq/kWhel. Pro teplo þiní standardní hodnota 0,01 kg
CO2eq/MJ a elektĜinu 0,29 kg CO2eq/kWhel
z kombinované výroby využívající jako palivo bioplyn.
Je vhodné pĜejít na skuteþný výpoþet mČrných
emisní GHG, pĜípadnČ v kombinaci s dílþími
standardními
hodnotami
nejen
pĜi
výrobČ
biopaliv/biokapalin, ale i nČkterých vstupĤ

do zpracování, jako je napĜ. methanol pĜi výrobČ
FAME a vodík pĜi výrobČ HVO. ObecnČ je tĜeba
zajistit, aby srovnatelné skuteþné hodnoty mČrných
emisí GHG v závislosti na zpĤsobu pČstování,
na plodinČ, získání zbytkové nebo odpadní biomasy
jako vstupních surovin a rozdílné energetické a
hmotnostní bilanci srovnatelných technologií produkce
biopaliv/biokapalin byly ovČĜeny certifikaþním
auditem. Jeho nedílnou souþástí je:
- ovČĜování pĤvodu biomasy, vþ. požadavkĤ
na pČstitele,
- trasovatelnost biomasy a biopaliv/biokapalin
v celém produkþním a spotĜebitelském ĜetČzci
založená na hmotnostní a energetické bilanci,
- stanovení mČrných emisí GHG a z nich
vyplývajících
úspor
vyvolaných
použitím
biopaliv/biokapalin skuteþným výpoþtem nebo
implicitnČ jako standardní hodnoty specifikované
unijní a národní legislativou.
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Abstrakt:
V souladu s legislativnČ schválenými a platnými postupy práce uvádí podrobné výpoþty skuteþných emisí
skleníkových plynĤ (GHG) sójových bobĤ, hydrogenaþnČ zpracovaných rostlinných olejĤ (HVO) a kapalných
tuhých a plynných produktĤ získaných technologickým procesem pomalého termického rozkladu. Na základČ
skuteþných a standardních emisních faktorĤ jsou specifikovány zpĤsoby a opatĜení vedoucí k jejich snížení.
Klíþová slova: biomasa, zbytek biomasy, emise GHG, kritéria udržitelnosti, alokaþní faktor, faktor vstupní
suroviny
Dedikace
Zpracováno v rámci Ĝešení projektu NAZV þ. QK1820175 Zpracování zbytkové biomasy kombinovanou
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VISUALIZATION OF

PTR COMPREHENSIVE ENERGY SYSTEM 1000 KW6
CONSISTS OF SEVERAL MODULES:

PARTICULAR PTR SOLUTION

The PTR 1000 KW6 uses rubber granulate to produce gaseous fuel, which
serves as propulsion for cogeneration units at the installed electrical
capacity of 1MWe.
To ensure the continuous operation for power production (24MWh/day),
the PTR unit processes daily 36 tons of tyre granulate.
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TECHNOLOGY

PTR unit – 6 PTR modules
handlingcranesystem
coolingmodule
chromatographyUnit
ﬁllingsystem
gascogenerationunits
dualcogenerationunits
gaseousfueltanks
sorting line for solid output
products
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SEWAGE SLUDGE AS A SOURCE
OF MINERALS FOR FERTILIZERS
The actual process of slow thermal decomposition (PTR) takes about 2–3 hours and is proceeded in a closed system without air access. The PTR
process itself is thermally stable and during the operation it continuously generates from the input charge three output fractions: gaseous,
liquid and solid. Depending on the end use of these fractions, the PTR process outputs are certiﬁed as fuels, e.g. HEDGAS (PTR gas), HEDOIL
(PTR oil) and HEDCARB (PTR carbon). *

HEDVIGA GROUP, Inc. is Czech company engaged in delivering PTR solutions for environmental
non-oxidized processing of organic substances, especially wastes as input material for energy
production with positive energy balance.
The company has developed PTR Unit based on the principle of slow thermal decomposition
on which it has an European patent.
Edition: 2o18/o4 by Theodor Design

* HEDGAS, HEDOIL and HEDCARB are trademarks of certiﬁed fuels.

www.HEDVIGA.eu

The PTR Unit is able to process various types of input materials such as plastics, rubber, sewage
sludge, and waste biomass.
Using the non-oxidative thermal process can input materials be convert to charcoal, gas
and liquid products, which could be further processed in dual-fuel CHP MOMENTA or other
conventional power units and get energy.
The PTR Unit is suitable as a local energy source for WWTPs, farms, factories, municipalities.

PTR TECHNOLOGY / NON-OXIDATIVE PTR THERMAL PROCESS

PTR TECHNOLOGY
PATENTED COMPLEX ENERGY SOLUTION

PTR technology, working on the principle of non-oxidative
slow thermal decomposition, represents eﬃcient and
environmentally friendly way of using various kinds
of organic materials, especially waste.

TECHNOLOGY SCHEME OF PTR SYSTEM
AND POTENCIONAL INPUT MATERIAL
Tyres and waste rubber
Contaminated soil, hazardous waste

INPUT > PTR TECHNOLOGY

Plastics
RDF from municipal waste

SEWAGE SLUDGE AS A SOURCE
OF MINERALS FOR FERTILIZERS
ENERKAL is an innovative technology solution, for using sewage sludge as a raw material, based
on slow thermal decomposition - PTR of organic materials.

Agricultural waste, biomass
Sewage sludge

PTR Scheme 2018

Waste water treatment plants are becoming charcoal producers, using PTR thermochemical
decomposition of biomass = sludge, as a base of cleverly groomed PTR fertilizers with a high
mineral and carbon content that enable soils to increase in particular water retention, good
humidity and other ability to store carbon and thus give a new revival impulse to depleted soils.

= Sludge > Biochar > GOOD LAND + RETENTION
= Sludge > Source of nutrients > PHOSPHORUS + MINERALS
= Sludge > ENERGY > ENERGY SELF-SUFFICIENT+ CIRCULAR SYSTEM OF ENERGY

P

OUTPUT / ENERGY / FUEL / FERTILIZER

P

P

P

PTR TECHNOLOGY

P

COMPREHENSIVE TURN-KEY SOLUTION
The intention of the PTR comprehensive energy solution is always to design for the future operator a turn-key utilization (disposal) of a particular input
material (waste), as well as to simultaneously design an eﬀective energetic arrangement within the current use of PTR products (fuels) to drive a power
unit. The PTR comprehensive solution, extended by energy module - cogeneration, will enable to create a completely self-sustaining system,
independent of external energy supplies.
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ADVANTAGES OF PTR COMPREHENSIVE SOLUTION
Container arrangement > which is capacitively modular.
Semi-mobile > enables a continuous and temporary operation at various locations according to needs (e.g. near landﬁll sites), of to purposefully
use it as a local source for production of electricity and heat for companies, municipalities and micro-regions.
Energy self-sustaining > can be installed even where there is no assured supply of electric current.

PTR solution + Cogeneration unit =
TECHNOLOGY FOR WASTE TREATMENT AND FUEL AND ENERGY PRODUCTION
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