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Koncepce rozvoje biopaliv v Èeské republice
CONCEPTION OF BIOFUELS DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC

Jiøí Trnka  Ministerstvo zemìdìlství ÈR

Èeská republika se zavázala v støednìdobém a dlouhodobém výhledu vyrábìt smìsi biopaliv a motorových paliv. Evropská legislativa nám pøedepisuje povinnost pøidávat do motorových paliv 5,75 % biopaliv v roce 2010 a od roku 2020 pak
10 %. Gestorem pøísluné evropské smìrnice se stalo MZe ÈR.
Pro realizaci tìchto cílù jsou navreny tøi etapy. První se týká
pøimíchávání max. 5 % methylesteru øepkového oleje (MEØO)
od 1. záøí 2007, eventuálnì bioetanolu od 1. 1. 2008. Druhá
etapa zahrnuje podporu výzkumu a zavedení vysokoprocentních smìsí biopaliv s motorovými palivy a samostatná èistá biopaliva, a to ji od 1. 1. 2009. Tøetí etapa pøedstavuje komerèní
zavedení biopaliv II. generace po roce 2015.
Souèasná povinnost nízkoprocentního pøimíchávání je dána
zákonem o ochranì ovzduí. U benzinù se jedná o pøídavek
2 % biosloky, ji od roku 2008 a u motorové nafty jsou dva
závazné termíny. Od 1. záøí 2007 musí distributoøi pøimíchávat
dvì objemová procenta biosloky a od roku 2009 pak 4,5 %
z celkového objemu prodané nafty.
Pro existenci a realizaci víceletého programu, týkajícího se
podpory biopaliv, tj. vysokoprocentních smìsí a èistých biopaliv, dle smìrnice 2003/96/ES je tøeba zajistit urèitou formu úlevy
na spotøební dani, která musí být Evropskou komisí notifikována. V souèasné dobì je projednáván ve vládì víceletý program
podpory biopaliv v Èeské republice. Hlavní body návrhu se
týkají osvobození od danì na pouívaná èistá biopaliva (FAME,
olej), sníení danì na smìsi B30 (ji funkèní) a vratky danì na
lihobenzinové smìsi (E85, E95).

Jednotlivé body zavádìní programu rozvoje biopaliv v Èeské
republice (dále Programu) byly stanoveny následovnì:
- v roce 2007  pøedloení Programu vládì k projednání;
- 25. 2. 2008  schválení materiálu vládou;
- v období od února do záøí 2008 probìhne notifikace Programu podpory biopaliv v Èeské republice Evropskou komisí;
- bìhem bøezna a listopadu 2008 se pøedpokládá novelizace
zákona o spotøebních daních, zákona o ochranì ovzduí
a dalích souvisejících pøedpisù;
- dne 1. 1. 2009 nabude novela zákona o spotøebních daních
úèinnosti.

Biopaliva II. generace
Jsou to biopaliva vyrobená pouitím tìkých chemických
procesù (tzn. vysoké teploty, vysoké tlaky) z jakékoliv biomasy
(odpady, døevní biomasa). Ve srovnání s klasickými biopalivy
mají výhodu, e produkují ménì CO2 bìhem LCA (life-cycle
assessment  dopad na ivotní prostøedí, posouzení ivotního
cyklu), jejich energetická bilance je lepí, dají se vyrábìt ze
surovin mimo potravináøský prùmysl a jde pøevánì o paliva na
míru souèasným motorùm. Pøíkladem mohou být paliva jako
biolíh z lignocelulózy, uhlovodíky odpovídající motorové naftì
(SunDiesel), dimethylether apod. V souèasné dobì je výroba
biopaliv II. ganerace ve stadiu výzkumu, pilotním projektem se
napøíklad zabývá firma Choren International.

Obnovitelné zdroje energie (OZE)
Obr. 1. Uhlíkový kredit  aktuální stav

Jednou z konkrétních podpor OZE
jsou podpory pro výrobu energetických
plodin podle naøízení vlády è. 333/
2008 Sb. Pro tzv. uhlíkový kredit byla

E95 je biopalivem pro dieselové motory Jde
o smìs 95 % lihu (nikoliv rostlinného oleje)
a 5 % pøísad, které eliminují negativní vlastnosti lihu pro vznìtový motor, napø. patnou
mazivost.

Zemìdìlská pùda v LPIS mimo uhlíkový kredit: cukrová øepa, oves, vojtìka, øepice, kostøava, vrba.

E85 je smìs 85 % etanolu s benzinem, motory, které mohou jezdit na E85, musejí mít
speciální øídicí jednotku, která pøizpùsobuje
pøedstih a kompresní pomìr rùzným smìsím
lihu s benzinem. Vyí kompresní pomìr zvýí
oktanové èíslo pohonné hmoty, take spotøeba nevzroste víc ne o 10 a 15 %.

Obnovitelné zdroje energie (OZE): øepka, penice, cukrová øepa, triticale, kukuøice, oves, jeèmen,ovík, psineèek,
srha laloènatá, trvalý travní porost.

B30  jedná se o naftu, která obsahuje 30 %
pøímìsí biomateriálu.

Zemìdìlská pùda mimo registr pùdních blokù (LPIS): jeèmen, kukuøice, svìtlice, jetel, konopí, topol.
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stanovena èástka 45 EURO.ha1rok1 pro plochy oseté energetickými plodinami. Energetickými plodinami se v rámci tohoto
naøízení vlády rozumí plodiny primárnì urèené k výrobì energetických produktù,
tzn. buï pro výrobu biopaliv (obnovitelné pohonné hmoty v dopravì) nebo elektrické a tepelné energie vyrobené z biomasy. Kvóta pro celou Evropskou unii byla
stanovena na 2 mil. ha, ale vzhledem
k tomu, e kvóta byla pøekroèena
o 1 mil. ha, byla dotace v roce 2007 zkrácena na 31,50 eur. Získání této dotace v ÈR
administruje Státní zemìdìlský intervenèní
fond a podmínkou je, e nákupèí nebo
první zpracovatel skládá SZIF vratnou jistinu ve výi 60 eur za kadý hektar, z nìj
bude odebírat èi zpracovávat energetické
plodiny. Podpora pro uhlíkový kredit
konèí rokem 2008.
Kontaktní adresa:
Ing. Jiøí Trnka, øeditel odboru environmentální
politiky a obnovitelných zdrojù energie, Ministerstvo zemìdìlství ÈR, Tìnov 17, 117 05 Praha 1.
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Plánování a výstavba výrobny bioetanolu v Klein
Wanzleben (Planung und Neubau der Bioethanolanlage in Klein Wanzleben)
Výrobna bioetanolu byla realizována na zelené louce
v návaznosti na cukrovar, který pøímo dodává suroviny pro fermentaci  surovou ávu, tìkou ávu a melasu, zajiuje zásobování energií, úpravu surové vody, èitìní odpadní vody,
infrastrukturu, logistiku a vechny bìné sluby. Také automatizovaný systém øízení cukrovaru a lihovaru je provázán. Kapacita
lihovaru je 400 m3 99,9% etanolu za den. Pro pokampaòový provoz se tìká áva skladuje ve dvou nádrích po 60 tis. m3 v závodì
a k dispozici je jetì skladovací kapacita v cukrovaru Nordstemmen, tam a zpìt se áva pro výrobu bioetanolu nebo cukru
pøeváí autocistenami. Fermentace se skládá ze tøí zákvasných
nádrí a ze esti hlavních fermentorù po 500 m3 a zásobníku
1 150 m3 pøed destilací. Fermentory jsou opatøeny míchadly
a deskovými zahøívaèi s øízením poadované teploty procesu kvaení. Fermentace mùe být provozována jako pøetritá nebo nepøetritá. Oxid uhlièitý vzniklý pøi fermentaci se vypírá a potom
vypoutí do ovzduí.
K destilaci slouí tlaková a podtlaková kolona, surový alkohol
potom postupuje do dvou kolon k dehydrataci a k separaci pøiboudliny, metanolu atd. Následuje koneèné odvodnìní ve dvou
støídavì pracujících absorbérech molekulárními síty na 99,9%
produkt. Kombinovaným vyuíváním odparù k náhøevùm se
dosahuje minimální spotøeby tepla.
Výpalky odpadající z destilace se zahuují v estistupòové odparce na 6065 % suiny  dvì tìlesa jsou s klesajícím filmem
a ètyøi s nuceným obìhem. Zahutìné výpalky se skladují a prodávají jako doplnìk krmiva pro dobytek. Kondenzáty, které nejsou ji pouitelné k ohøevùm, a lutrové vody se odvádìjí na
èistírnu odpadních vod. V cukrovarské kampani je tøeba 140 t/h
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páry o tlaku 3,3 bar, pøi zpracování skladovaných surovin 45 t/h.
Na skladování etanolu jsou k dispozici dvì manipulaèní nádre
na denní výrobu, dvì na 2 tis. m3 a jedna na skladování pøiboudliny. Expedice bioetanolu je moná auto- i eleznièními cisternami. Ke kontrole jakosti vstupních a výstupních hmot, i ke kontrole
procesu, slouí zvlátní laboratoø. Øízení jednotlivých stanic lihovaru je v návaznosti na cukrovar co nejvíce automatizováno,
take poèet obsluhujícího personálu je minimální.
Zuckerind., 133, 2008, è.2, s. 6977.
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Výrobna bioetanolu Agrany Bioethanol spol. s r. o.
v Pischelsdorf (Bioethanolanlage der Agrana Bioethanol GmbH in Pischelsdorf)
Základní kámen výstavby lihovaru na výrobu 200 tis.m3/r palivového lihu byl poloen 7. 9. 2006 a 1. 10. 2007 byl zahájen zkuební provoz. Investièní náklady èinily celkem 125 mil. eur.
Lihovar je koncipován na roèní zpracování 380 tis. t penice
(obsah krobu 60 %), 90 tis. t kukuøice (ca 52% obsah krobu,
60 dnù zpracování), 48 tis. t tìké ávy (10% podíl zpracování
cukrovaru, Q = 93 %). Výrobna má pracovat 350 dnù v roce,
resp. 8 400 hodin. Vechny ve výrobì vznikající výpalky se suí
na bílkovinné krmivo. K zásobování výrobny energií slouí elektrárna na uhlí, vzdálená 3 km, která dodává 70 t/h páry, jako
rezerva slouí jeden kotel na zemní plyn 35 t/h. Elektrická energie se odebírá z veøejné 110kV sítì, v lihovaru se transformuje
na 20 kV/400 V. Výpalky se suí v suárnì ecoDry od fy Swiss
Combi nepøímo, bez styku se spalinami. Odpar se po likvidaci
ve zvlátním topeniti pøi 850 oC vypoutí do ovzduí.
Zuckerind., 133, 2008, è.2, s.7983.

Èí

149

