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Hypotéza/ Hypothesis: 
Hydrogenace je vhodná pro konverzi odpadních tuků pro zajištění normovaných parametrů biopaliva 
pro aplikace ve vznětových motorech. Následné produkty je však nutné upravit vhodnými rafinérskými 
způsoby. Vzhledem k dostupnosti odpadních surovin je nutné uvažovat nejen samostatné zpracování 
produktů, ale také vytvoření optimálních směsí se standardními rafinérskými produkty a případnou 
aditivací finálních produktů. 

Anotace/Annotation: Cílem disertační práce je experimentální ověření teoretických předpokladů využití 
odpadních produktů jako zdroj pro výrobu obnovitelných zdrojů energie. Jedná se především 
o odpadní jedlé tuky zpracované pomocí procesů hydrogenace či materiály na bázi lignocelulózy pro
výrobu bioethanolu. Metodika disertační práce bude vycházet z určených klasifikačních, jakostních
a specifikačních rámců a charakteristik souvisejících právních předpisů zpracování a využití
biologických produktů a odpadů pro výrobu paliv a biopaliv k energetickým účelům a dále
legislativních jakostních parametrů pro motorová paliva.
V praktické části disertační práce budou jednotlivé vzorky analyzovány pro zjištění kvantitativního
a kvalitativního složení uhlovodíků a případných dalších příměsí anorganických prvků. Následně budou
vhodné destilační řezy zušlechtěny rafinerskými katalytickými procesy jako je hydrogenace
a isomerace. Jednotlivé vzorky paliv budou analyzovány na palivářské vlastnosti. V rámci palivářských
rozborů budou stanoveny prvkové složení (C, H, N, S), palivářské parametry dle ČSN EN 590 (destilační
křivky, cetanové číslo, kinematická viskozita, nízkoteplotní parametry, výhřevnost atd.).
Získané výsledky a informace se ověří v praxi a uvedou se do souvislosti s teoretickými rozbory
a porovnají se z dalšími možnými alternativními palivy. Na základě získaných postupů se zpracují
podklady pro praktické využití v projekční a aplikační činnosti. Výsledky budou průběžně publikovány
ve vědeckých časopisech a na konferencích a zahrnuty do disertační práce.
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