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Abstract: Influence of bio components on the performance of fuels in the 
environment 

In agreement with the European Union (hereinafter EU) regulations, fuels used in 
the EU member states must be enhanced by biocomponents and the ratio of 
biocomponents to petrol will continue to increase incrementally. Although the use 
of biofuels is positive in many ways, it is not yet known how these substances 
influence fuel properties in the case of leakage and the consequent clean-up 
operation. In the presented work several comparative tests are described, 
oriented mainly toward biodegradability of fuel mixtures, their affinity to commonly 
used sorbent materials and their ability to penetrate the soil horizon. Based on the 
results of comparative tests it can be stated that the addition of biocomponents 
partly change the properties of fuels and thus their performance in the 
environment. Results of the biodegradation tests confirmed that the content of 5% 
v/v FAME in diesel slows down the biodegradation rate of the diesel mixture 
during the first 120 days period. Based on the results of the sorption tests it can 
be recommended to use pearlite type sorption materials, rather than peat, 
cellulose or bergmeal sorption materials. When dealing with petrol containing 
biocomponents, it can be recommended to use pearlite, peat, or cellulose rather 
than bergmeal sorption materials. The results of comparative tests of different fuel 
mixtures penetrating the soil horizon shows higher ability of diesel containing  
5-7% of FAME to penetrate through the soil horizon, especially during the first five 
days after the leakage. 
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ÚVOD 

V kooperaci pracovišť společnosti Dekonta, a.s. a MBÚ AV ČR, v.v.i. byl v 
letech 2009 až 2010 řešen projekt, který měl za cíl popsat vliv nově přidávaných 
biosložek pohonných hmot na chování těchto směsí v případě úniku do 
životního prostředí. Sledovanými bioložkami byly bioetanol, metyl ester 
řepkového oleje (MEŘO), metyl tert-butyl ether (MTBE) a bio-etyl tert-butyl 
ether (bioETBE).  
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V rámci projektu byla testována dynamika šíření palivových směsí 
horninovým prostředím, afinita k současně používaným sorbentům a rychlost 
biodegradace biopaliv ve srovnání s palivy bez bio aditiv.  
 
 

METODIKA  

Biodegradační testy palivových směsí v půdě byly provedeny se vzorky nafty s 
přídavkem a bez přídavku MEŘO ve složení, které udává tab. 1.  

Pro účely tohoto testu byly vytipovány tři rozdílné typy půd, lišící se jak svou 
strukturou, tak souvisejícím mikrobiálním osídlením: jílovitá zemina se středním 
obsahem živin a humusu (ozn. A), žlutá písčitá půda chudá na živiny i 
organickou složku (ozn. B) a potoční sediment s vysokým podílem humusové 
složky (ozn. C). 

 
Tab. 1:  Biodegradační testy; složení vzorků 

Vzorky Palivo Biosložka v palivu 

1 (A1, B1, C1) MoNa 10 kg/m
3
 0 

2 (A2, B2, C2) MoNa 10 kg/m
3
 MEŘO 5% obj. 

3 (A3, B3, C3) 0 0 

 

Půdní vzorky byly před založením modelových testů prosety přes síto s 
velikostí ok 2 mm a po kontaminaci palivovými směsmi nebyly modely dále nijak 
upravovány, pouze byly pravidelně vlhčeny a homogenizovány.  

Při analýzách ropných uhlovodíků ve vzorcích půdy, které byly prováděny na 
MBÚ AV ČR, v.v.i., byla použita plynová chromatografie s hmotnostní detekcí 
dle ČSN EN 14039 (2005). Vzorky byly dle této normy extrahovány acetonem, 
převedeny do hexanu a následně přečištěny pomocí kolony naplněné florisilem. 
Pro samotnou analýzu byl použit plynový chromatograf Varian 450-GC (USA) s 
hmotnostním detektorem Varian 240-MS (USA). Látky byly separovány na 
kapilární koloně značky DB-5MS o délce 60 m a průměru 0,25 mm. 

Srovnávací sorpční testy byly provedeny se čtyřmi druhy komerčních 
sorpčních materiálů, běžně používaných k záchytu uniklých pohonných hmot do 
prostředí. Sorbenty byly pro účely tohoto testu vybírány s ohledem na 
dostupnost na českém trhu a s ohledem na matrici, která je výchozí surovinou. 
Základní údaje o sorbentech, které jsou poskytovány jejich výrobcem, udává 
tab. 2. 

Sorpční testy byly prováděny se čtyřmi druhy směsí nafty a čtyřmi druhy 
směsí benzínu. Přesné složení a označení vzorků paliv viz tab. 3. 

 
Tab. 2:  Sorpční testy; použité sorbenty 

Název Matrice, zrnitost Sorpční kapacita (nafta) 

ECO DRY plus Křemelina, 0 - 1 mm 1,3 l/kg 

LITE DRI duplex Celulóza, 6 mm* 2,8 l/kg 

PEATSORB Hydrofobizovaná rašelina, < 5 mm 7 l/kg 

VAPEX Hydrofobizovaný perlit, 0 - 4 mm 0,9 l/kg 

Poznámka: Hodnota označená * není uvedena výrobcem, jedná se o kvalifikovaný 

odhad 
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Tab. 3:  Sorpční testy; složení vzorků paliv 

Označení směsi Palivo Biosložka v palivu MTBE v palivu 

N1 Motorová nafta 0 0 

N2 Motorová nafta MEŘO 5% obj 0 

N3 Motorová nafta MEŘO 7% obj. 0 

B1 Benzín BA 95 0 15% obj. 

B2 Benzín BA 95 EtOH 5% obj. 4% obj. 

B3 Benzín BA 95 EtOH 10% obj. 0 % obj. 

 
V průběhu testů bylo palivo a navážka sorbentu v kontaktu vždy 60 minut, ve 

skleněné kádince a v přebytku paliva. Poté byl obsah vyklopen do speciálního 
sítka a nechán 20 hodin okapat v případě vzorků s naftou a 4 hodiny v případě 
vzorků s benzínem. Sorbent i palivo bylo poté zváženo. Každá varianta byla 
provedena ve čtyřech opakováních. 

Maximální hodnoty obsahů biosložek ve vzorcích byly zvoleny vzhledem k 
platným i plánovaným předpisům upravujícím kvalitu těchto dvou 
nejvýznamnějších motorových paliv. Norma ČSN EN 590 (2010) v současné 
době udává maximální obsah 5 % obj MEŘO v motorové naftě a norma ČSN 
EN 228 (2004) udává pro benzín maximální hodnotu 7 % obj. etanolu a 15 % 
obj. MTBE při současném zachování max. 2,7 hmotnostních % obsahu kyslíku.  

Aktuálně však probíhá schvalovací proces změn norem, které specifikují 
požadavky na kvalitu motorových paliv s ohledem na indikativní cíle podílu 
biopaliv v pohonných hmotách, na požadavky výrobců motoru a na výsledky 
testování vlivu obsahu těchto složek na emise škodlivin a palivářské vlastnosti 
paliv. V případě motorové nafty je ve schvalovacím řízení norma umožňující 
navýšení maximálního obsahu bionafty na 7 % obj. z původních 5 % obj. a v 
případě automobilových benzínů je navrženo zavedení nového typu benzínu, 
který by doplnil v současnosti nejrozšířenější typ – Natural 95. Tento typ 
benzínu by měl vyšší povolený obsah biosložek: až 10 % obj. etanolu a 22 % 
obj. etherů při dodržení max. obsahu kyslíku 3,7 % hm. 

Vertikální pohyb kontaminantu půdou (zeminou) je závislý na sorpčních 
charakteristikách daného půdního materiálu. Půdy zrnitostně těžké a půdy s 
vyšším obsahem kvalitní organické hmoty mají sorpční charakteristiky vyšší než 
půdy zrnitostně lehké s nižším obsahem humusu. Proto byly pro testy migrace 
paliv horninovým prostředím vybrány dva zcela rozdílné modelové typy půd, 
lišící se jak svou strukturou, tak s tím souvisejícími fyzikálně-chemickými 
vlastnostmi, které mohou značně ovlivnit chování kontaminantu v prostředí.  

Prvním z použitých půdních typů byla kambizem (modální, vyvinutá na 
břidlici). Tento půdní typ je na území České republiky nejvíce rozšířen a byly u 
něj odlišeny celkem tři půdní horizonty, neboť pro popis pohybu kontaminantu 
přirozeným půdním prostředím je třeba zachovat původní profilaci půdních 
horizontů (Němeček a kol. 2001). Druhou testovanou půdou byl zvolen jílovito-
písčitý materiál, který byl tvořen pouze jedním půdním horizontem.  

Srovnávací testy migrace palivových směsí v rámci zvoleného modelového 
půdního prostředí byly řešeny jako kolonové testy. Použity byly polypropylénové 
trubky o světlosti 100 mm a délce 5000 mm. Polypropylénové kolony byly 
naplněny kambizemí (první série) a písčitou zeminou (druhá série). Každá 
kolona obsahovala cca 8 kg zeminy a byla kontaminována 50 ml jednou z 
palivových směsí, jejichž složení uvádí tab. 4. 
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Tab. 4:  Testy migrace horninovým prostředím; složení testovaných palivových směsí 

Označení směsi Palivo Biosložka v palivu MTBE v palivu 

N1 Motorová nafta 0 0 

N2 Motorová nafta MEŘO 4,7 % obj 0 

N3 Motorová nafta MEŘO 7% obj. 0 

B1 Benzín BA 95 0 15 % obj. 

B2 Benzín BA 95 EtOH 2% obj. 11 % obj. 

B3 Benzín BA 95 EtOH 5% obj. 4 % obj. 

 

Po pěti, respektive deseti dnech ve svislé poloze byly kolony zamraženy 
pomocí suchého ledu a rozřezány na části A (nejsvrchnější část) až E (dno). V 
zemině z jednotlivých dílů kolon byl poté analyzován obsah NEL a biosložek 
pomocí metody head-space v kombinaci s plynovou chromatografií s 
hmotnostním detektorem.  

Ke stanovení benzínu a nafty jak z pevné tak z kapalné matrice, byl opět 
využit plynový chromatograf Varian 450-GC (USA) s hmotnostním detektorem 
Varian 240-MS (USA), pracujícím na principu iontové pasti. Látky byly 
separovány na kapilární koloně značky DB-5MS o délce 30 m a průměru 0,25 
mm. V případě stanovení etanolu byla použita kolona DB o délce 624,6 m a o 
průměru 0,25 mm. 
 
 

VÝSLEDKY  

Pro samotné vyhodnocení výsledků těchto testů bylo použito několika typů 
standardů. Dle normy ČSN EN 14039 (2005) se množství uhlovodíků při 
analýze plynovou chromatografií stanovuje jako plocha všech píků, ležících na 
chromatogramu mezi dekanem a tetraoktanem. Avšak vzhledem k tomu, že 
zmíněná paliva se liší značně svým složením a elučním chováním při analýze, 
bylo rozhodnuto výsledky tohoto experimentu vyhodnotit pomocí dalších dvou 
typů standardů. Jednak podle zmíněné normy pomocí standardního oleje (dále 
jen ENoil) a navíc pomocí příslušného paliva (motorová nafta – dále jen MoNa) 
a pomocí analýzy n-alkanů C10-C30.  

Tab. 5, 6 a 7 uvádějí výsledky analýz ropných uhlovodíků přepočtené na 
procenta původní koncentrace nafty pro všechny tři použité typy standardů ve 
třech testovaných typech zemin. 

Hodnoty sorpčních kapacit přepočtených na procenta, kdy 100 % sorpční 
schopnost byla přiřazena vzorku paliva bez biosložek, ilustrují obr. 1 a 2. 
Výsledek je vždy průměrnou hodnotou ze čtyř naměřených paralelních vzorků. 

 
Tab. 5:  Biodegradační testy; koncentrace NEL ve vzorcích zeminy A, B a C, 

obsahujících naftu (1) a naftu s 5 % obj. MEŘO (2), vyhodnocené dle standardu 
„EN oil“ v % počáteční koncentrace 

Den A1 A2  B1 B2 C1 C2 

1 100 100 100 100 100 100 

124  33  45  74  83  51  63 

286  27  22  25  39  -  - 

308 - - - - 20 20 
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Tab. 6:  Biodegradační testy; koncentrace NEL ve vzorcích zeminy A, B a C, 

obsahujících naftu (1) a naftu s 5 % obj. MEŘO (2), vyhodnocené dle standardu 
„MoNa“ v % počáteční koncentrace 

Den A1 A2  B1 B2 C1 C2 

1 100 100 100 100 100 100 

124 39 51 83 98 51 65 

286 28 24 26 42 - - 

308 - - - - 19 21 

 
Tab. 7:  Biodegradační testy; koncentrace NEL ve vzorcích zeminy A, B a C, 

obsahujících naftu (1) a naftu s 5 % obj. MEŘO (2), vyhodnocené dle standardu 
„C10-C30“ v % počáteční koncentrace 

Den A1 A2  B1 B2 C1 C2 

1 100 100 100 100 100 100 

124 36 49 80 93 37 47 

286 2 2 2 4 - - 

308 - - - - 19 21 

 

 
Obr. 1:  Srovnání hodnot sorpčních kapacit pro jednotlivé směsi nafty, přepočtením na 

procenta; hodnota 100% byla přiřazena vzorku paliva bez biosložky MEŘO 

 

Obr. 2:  Srovnání hodnot sorpčních kapacit pro benzínové směsi přepočtením na 

procenta; hodnota 100% byla přiřazena vzorku paliva bez biosložky EtOH (B1); 
značení vzorků: B1 = benzín + 15 % MTBE, B2 = benzín + 4 % MTBE + 5 % 
EtOH, B3 = benzín + 10 % EtOH 
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Výsledky stanovení koncentrace ropných látek v jednotlivých profilech 
pokusných kolon viz tab. 8 a 9. Uvedeny jsou pouze výsledky naftových směsí, 
výsledek je vždy průměrem z analýz čtyř paralelních vzorků. 

 
Tab. 8: Koncentrace obsahu nafty v kolonách varianty kambizem 5 dní, A – E: části 

půdního profilu (odshora); N1 = nafta, N2 = nafta + 4,7 % MEŘO, N3 = nafta + 
7 % MEŘO 

NAFTA (g/m
3
)  N1  N2  N3 

A 2 145,3 ± 38,0 1 899,0 ± 108,4 1 817,3 ± 184,3 

B 70,8 ± 33,3 41,4 ± 13,4 45,4 ± 14,9 

C 26,2 ± 13,3 38,8 ± 19,8 13,3 ± 8,0 

D 24,4 ± 6,1 41,9 ± 36,8 84,8 ± 42,4 

E 15,6 ± 6,3 31,1 ± 21,4 48,8 ± 48,3 

 
Tab. 9: Koncentrace obsahu nafty v kolonách varianty kambizem 10 dní; A – E: části 

půdního profilu (odshora), N1 = nafta, N2 = nafta + 4,7 % MEŘO, N3 = nafta + 
7 % MEŘO 

NAFTA (g/m
3
)  N1  N2  N3 

A 1 741,5 ± 82,4 1 872,3 ± 66,9  1 529,1 ± 51,7 

B 1 659,3 ± 81,6 1 505,1 ± 199,3 1 493,1 ± 107,1 

C 14,3 ± 1,5 15,5 ± 9,1 34,8 ± 29,0 

D 11,6 ± 4,7 7,8 ± 1,9 27,7 ± 22,8 

E 70,1 ± 40,2 45,0 ± 7,1 48,5 ± 24,5 

 
 

DISKUSE 

V půdě A a sedimentu C, které obsahovaly větší podíly organické složky, došlo 
v první fázi testu ve většině vzorků k rychlejšímu snížení koncentrace ropných 
uhlovodíků, nežli u písčité půdy (zemina B). Ve všech vzorcích obsahujících 
MEŘO docházelo k pomalejšímu snižování koncentrace ropných látek, nežli ve 
vzorcích bez obsahu této biosložky, a to zejména v počátečních cca 120 dnech 
testu.  

Výsledky degradace nafty jsou zajímavé také z analytického hlediska, kdy 
zpracování dat pomocí standardů motorové nafty („MoNa“) a oleje dle normy 
ČSN EN 14039 (2005) („EN Oil“) v podstatě poskytuje stejné výsledky, zatímco 
interpretace výsledků pomocí n-alkanů („C10-C30“) celkové výsledky 
kontaminace ve většině případů podhodnocuje (negativní chyba). I tato data 
jsou však relevantní, neboť ukazují, že jsou preferenčně rozkládány n-alkany. 
Protože tyto látky jsou pravděpodobně nejméně rekalcitrantní a pomocí 
bakteriálních enzymů mohou být oxidativně převedeny na mastné kyseliny, jsou 
tyto výsledky očekávatelné. Rovněž mohl být určitý induktivní efekt následkem 
přídavku MEŘO, jehož kompletní rozklad byl potvrzen již při prvním odběru.  

Z grafu na obr. 1 je dobře patrné, že zjištěné hodnoty afinity naftových směsí 
k testovaným sorbentům oscilují vesměs okolo hodnoty 100 %, která byla 
přiřazena naftě bez biosložky. Se zvyšujícím se podílem MEŘO v naftě afinita k 
sorbentům z křemeliny, celulózy a rašeliny mírně klesá. V případě maximálního 
testovaného přídavku biosložky (7 % MEŘO) docházelo ke snížení afinity k 
sorbentům pouze o jednotky procent. Lze tedy konstatovat, že na tyto tři druhy 
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běžně používaných sorbentů má přítomnost pěti až sedmi objemových procent 
MEŘO v naftě pouze mírně nepříznivý vliv. 

V případě sorbentu VAPEX se naopak afinita se zvyšujícím se podílem 
MEŘO zvyšuje o deset až dvacet procent, tedy je možné uvažovat určitý 
pozitivní vliv MEŘO na afinitu naftových směsí k sorbentům perlitového typu.  

V grafu na obr. 2, který prezentuje výsledky sorpčních testů s benzínovými 
směsmi, byla na vodorovné ose hodnot X vynesena označení testovaných 
benzínových směsí, obsahujících nejen zvyšující se podíl biosložky (etanolu), 
ale také snižující se podíl MTBE. Graf na obr. 2 ukazuje tudíž jak nárůst sorpční 
kapacity v souvislosti se zvyšujícím se podílem etanolu, tak v souvislosti se 
snižujícím se podílem MTBE. Vzhledem k dalším podobným (přípravným a 
průběžným) sorpčním testům, jejichž výsledky zde nejsou uvedeny, je totiž 
pravděpodobné, že zvyšující se afinita sorbentů ke směsím s vyšším obsahem 
biosložky, je dána spíše klesajícím obsahem MTBE, nežli zvyšujícím se 
podílem EtOH. To se týká sorbentů na bázi celulózy, rašeliny a perlitu, kdy 
afinita vůči těmto sorpčním materiálům stoupla se zvyšujícím se obsahem EtOH 
a snižujícím se obsahem MTBE až o 20-30 %. 

Naopak sorpční kapacita zástupce křemelinového sorpčního materiálu (Eco 
Dry) nebyla obsahem žádné z přidaných složek nijak výrazně ovlivněna. 

Z uvedených výsledků testů migrace paliv horninovým prostředím je patrné, 
že lze pozorovat vyšší mobilitu paliva v případě, kdy byla přidána biosložka 
MEŘO. Vzhledem k použití viskóznější nafty (ve srovnání s benzínem) a půdy s 
předpokládanou vyšší retencí organických látek jsou tyto rozdíly patrnější po 
kratším čase (5 dní). Při testování vlivu polárních bioložek, se tím potvrdily 
původní domněnky, že snížená hydrofobita směsi po přídavku MEŘO zvyšuje 
její mobilitu v půdním prostředí. 
 
 

ZÁVĚRY 

Zjištěním plynoucím z provedených biodegradačních testů je, že přídavek  
5-7 % obj. MEŘO do motorové nafty, způsobuje komplikace v souvislosti s 
biologickou rozložitelností, kdy v zemině a sedimentu představuje pro půdní 
mikroorganismy konkurenční snadno dostupný substrát, díky kterému dochází v 
první fázi k pomalejší utilizaci nafty. 

Pomocí testů afinity paliv k současně využívaným sorbentům bylo zjištěno, 
že přídavek biosložky MEŘO mírně zhoršuje afinitu k testovaným sorbentům. 
Přídavek etanolu a MTBE do benzínu nepůsobí v rámci testovaných 
koncentrací na afinitu používaných sorbentů negativně.  

Pro havarijní zásah při úniku nafty s obsahem MEŘO lze na základě výše 
uvedených výsledků provedených testů doporučit použití sorpčního materiálu 
na bázi perlitu raději než křemeliny, celulózy či rašeliny. Při likvidaci následků 
úniku benzínu s obsahem biosložek lze pak doporučit použití sorpčních 
materiálů na bázi hydrofobního perlitu, rašeliny, nebo celulózy  

Výsledky provedených experimentů migrace paliv horninovým prostředím 
potvrdily, že přídavek polárních biosložek do motorových paliv zvyšuje 
schopnost migrace těchto směsí horninovým prostředím. Tato skutečnost 
představuje riziko pro složky životního prostředí, postižené nežádoucím únikem 
motorových paliv s obsahem biosložek. 
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