
  



  



  



  



Abstrakt 

Cílem této práce je přiblíņit problematiku zplyňování biomasy a následného vyuņití 

syntézního plynu v kogenerační jednotce na výrobu elektrické a tepelné energie. 

Práce zahrnuje vysvětlení co je to biomasa a její vlastnosti, jelikoņ se jedná o vstupní 

palivo pro zplyňování. Dále historii, technologie moņné k pouņití u zplyňování a popis 

syntézního - vyrobeného plynu, jeho sloņení, v něm obsaņené nečistoty, způsoby čińtění 

a jeho vyuņití.  

Součástí práce je ekonomické zhodnocení elektrárny na zplyňování biomasy 

s kogenerační jednotkou. 

Klíčová slova: zplyňování, biomasa, kogenerační jednotka, zplyňovací reaktor, 

syntézní plyn 

 

Abstract 

The aim of this work is to introduce the issue of biomass gasification and subsequent 

use of syngas in the cogeneration unit for the production of electrical and thermal energy. 

This work includes an explanation of biomass and its properties since it is an input 

fuel for gasification. Further it includes the history, technologies that may be used for 

gasification and a description of the synthesis - manufactured gas, its composition, impurities 

contained in it, cleaning methods and its use. 

Part of this work is economic evaluation of biomass gasification power plant with 

cogeneration unit. 

Keywords: gasification, biomass, cogeneration unit, gasification reactor, syndas 
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1 ÚVOD 

V současné době stále roste potřeba získávání energií, tento fakt je způsoben kvůli 

stálému nárůstu ņivotní úrovně lidí, s přibývajícím počtem obyvatel na zemi se bude tento 

trend stále zvyńovat. Také průmysl spotřebovává čím dál, tím větńí mnoņství energie, coņ 

vyvolává otázku, odkud budeme dalńí energii získávat. K výrobě energií se zatím nejvíce 

vyuņívá fosilních paliv (ropa, hnědé uhlí, černé uhlí), které zvyńují obsah skleníkových plynů 

v atmosféře, zejména oxidu uhličitého (CO2). Tyto plyny způsobují takzvaný skleníkový 

efekt, který zapříčiňuje neņádoucí oteplování planety. Fosilní paliva nejsou obnovitelným 

zdrojem surovin, tudíņ se jejich zásoby rychle sniņují, a proto je potřeba najít nové vyuņitelné 

zdroje energie. Provádějí se snahy o nahrazení fosilních paliv jinými zdroji energie, jako je 

například energie ze slunečního záření, ze síly větru, z vody nebo také z biomasy. Tyto zdroje 

mají velkou výhodu v tom, ņe jsou obnovitelné a nebudou nikdy vyčerpány. Stále je zapotřebí 

provádět výzkum těchto zařízení na zuņitkování obnovitelných zdrojů energie pro jejich 

zvýńení účinnosti a sníņení pořizovacích nákladů. 

Biomasa má velké perspektivy díky své dostupnosti a svým vlastnostem (malý obsah 

popelovin a síry) a moņnosti vyuņití odpadů z dřevozpracujícího nebo zemědělského 

průmyslu. Elektrárny na zplyňování biomasy je nejefektivnějńí stavět v blízkosti zdroje 

paliva, například v areálech dřevozpracujících pil a vńude tam, kde vzniká nejlépe dřevní 

odpad, který je pro zplyňování nejvhodnějńí. 

Velkou problematikou je obsah nečistot ve vyrobeném plynu, který musí být před 

následným pouņitím dostatečně vyčińtěn. Na čistotě syntézního plynu závisí i jeho následující 

moņnosti pouņití.  
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2 BIOMASA 

Za biomasu se povaņují veńkeré látky rostlinného a ņivočińného původu, které 

podléhají biologickému rozkladu, kromě látek uloņených v geologických formacích, a jsou 

přeměněny na fosilie [9]. 

Z energetického pohledu povaņujeme biomasu za obnovitelný zdroj energie, vzniklou 

biochemickým procesem mezi slunečním zářením, oxidem uhličitým a vodou, tato reakce 

se nazývá fotosyntéza, společně s látkami ņivočińného původu. Díky fotosyntéze 

dochází k přeměně energie ze slunečního záření na chemickou energii uschovanou v biomase. 

Obecně zde můņeme zahrnout dřevní hmotu, traviny nebo odpady ze zemědělského průmyslu, 

jako jsou například zvířecí exkrementy, atd. [10] 

Biomasa se z některých pohledů dá povaņovat za biopalivo, protoņe vzniklé 

skleníkové plyny se při jejím energetickém zpracování znovu zúčastní fotosyntézy a rostliny 

je opětovně vyuņijí při svém růstu. Na druhé straně je tady fakt, ņe pěstované rostliny se musí 

hnojit, sklízet, upravovat na poņadované vlastnosti a přepravovat, k čemu je zapotřebí vyuņití 

fosilních paliv. Dalńí smutnou skutečností je i to, ņe kvůli získání vhodné půdy na pěstování 

biomasy, dochází ke kácení a vypalování deńtných pralesů, coņ má veliké ekologické 

následky [4]. 

Mezi hlavní stavební sloņky rostlinné biomasy se povaņuje celulóza, hemicelulóza 

a lignin. 

 Celulóza – je tvořena polysacharidy a je hlavní součástí buněčných stěn rostlin 

a stromů. Tvoří takzvaná celulózová vlákna. Měkké dřevo obsahuje okolo  

45 aņ 50 % celulózy, u tvrdého dřeva je to kolem 40 aņ 55 %. 

 

 Hemicelulóza – je tvořena z polymerních řetězců, ale ne tak dlouhých, jak 

je tomu u celulózy. Měkké dřevo obsahuje 25 aņ 35 % hemicelulózy  

a u tvrdého dřeva se toto mnoņství pohybuje okolo 25 aņ 40 %. 

 

 Lignin – je tvořen z větńiny aromatickými alkoholy. Má funkci pojiva mezi 

celulózou a hemicelulózou, zároveň zpevňuje buněčné stěny. Měkké dřevo 

obsahuje mezi 25 a 35 % ligninu a u tvrdého dřeva se tato hodnota pohybuje 

mezi 18 a 25 % [13]. 

2.1 Termochemické využití biomasy 

Mezi základní termochemické procesy patří spalování, zplyňování a pyrolýza. 

Spalování je nejstarńím energetickým vyuņitím biomasy. Jiņ předci moderních lidí 

vyuņívali teplo, uvolněné spalováním biomasy k topení a k přípravě pokrmů. Z chemického 

hlediska se jedná o rychlou oxidaci, kterou dělíme na dokonalou, nedokonalou a smíńenou 

[12]. 
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2.1.1 Dokonalé spalování 

Při tomto procesu dochází ke spálení vńech hořlavých sloņek. Součinitel přebytku 

vzduchu nabývá nadstechiometrických hodnot (λ ˃ 1) a vzniká oxid uhličitý CO2 [4]. 

𝐶 + 𝑂2 = 𝐶𝑂2  (1) 

2.1.2 Nedokonalé spalování 

U tohoto procesu dochází k neúplnému spálení vńech hořlavých sloņek a zůstává 

takzvaný nedopal. Součinitel přebytku vzduchu nabývá podstechiometrických hodnot (λ ˂ 1) 

a následkem nedostatku kyslíku vzniká oxid uhelnatý CO. 

Nedokonalého spalování se vyuņívá v procesech zplyňování (kdy je přebytek vzduchu 

v rozmezí 0,2 - 0,4) a pyrolýzy (kdy je přebytek vzduchu roven 0) [4]. 

𝐶 +
1

2
𝑂2 = 𝐶𝑂  (2) 

2.1.2.1 Zplyňování 

Zplyňování se provádí za účelem získání syntézního plynu (dřevoplynu, 

generátorového plynu), který se pak dále energeticky vyuņívá, tento proces se provádí 

za podstechiometrických podmínek, viz kapitola číslo 3. Jednou z moņností je také přeměna 

syntézního plynu na směs kapalných uhlovodíků, která se přidává do bionafty [3]. 

2.1.2.2 Pyrolýza 

Tento proces znamená katalytický tepelný rozklad bez přístupu kyslíku. Touto 

metodou se získávají syntetické oleje, plyny nebo biouhlí, které se pak dále zpracovávají [4]. 

2.1.3 Smíšené spalování 

V praxi vņdy dochází ke společnému „dokonalému i nedokonalému“ spalování, 

kterému se říká smíńené [4]. 

2.2 Biomasa pro zplyňování 

Kvalita syntézního plynu a zároveň celého zplyňovacího procesu v reaktoru je závislá 

na kvalitě pouņité biomasy. Ņádný zplyňovací reaktor nedokáņe zuņitkovat jakýkoliv typ 

paliva, tudíņ se biomasa musí podle potřeby upravovat. Hlavně se jedná o sniņování vlhkosti 

suńením, drcení na poņadovanou rozměrovou granulometrii a o celkovou homogenizaci 

suroviny. Nejlépe vyuņitelnou surovinou z biomasy je dřevní hmota, ale pouņít se mohou 

i takzvané energetické plodiny a dalńí podobné suroviny. Pod pojmem energetické plodiny 

jsou myńleny dřeviny a byliny, které mají vysoký výnos hmoty za krátkou dobu a jsou 

nenáročné na své pěstební podmínky a odolné proti ńkůdcům, oproti jiným rostlinám. Podle 

druhu biomasy pouņívané k zplyňování se můņe provést následující rozdělení [4]. 

  



11 

 

Paliva z dřevin 

Mezi paliva z dřevin se řadí zbytky z lesnického a dřevozpracujícího průmyslu nebo 

rychle rostoucí dřeviny, jako je například japonský topol, vrby, paulownia, které jsou záměrně 

pěstovány pro tento účel [19]. Pro zplyňování se tato biomasa pouņívá ve formě: 

 polena 

 ńtěpka 

 piliny 

 pelety 

 brikety 

Paliva z nedřevnatých rostlin (byliny) 

Do této oblasti patří odpady ze zemědělského nebo potravinářského průmyslu. Byliny 

pro energetické vyuņití se často pěstují záměrně a patří mezi ně například ńťovík krmný, 

hořčice sardská, konopí seté, ozdobnice čínská (miscanthus) a mnoho dalńích [19]. Tato 

bylinná biomasa se dále upravuje na: 

 pelety 

 brikety 

 balíky 

 řezanka 

2.3 Vlastnosti paliva z biomasy 

Ne kaņdá biomasa vyhovuje potřebám paliva pro zplyňovací agregáty, kvalita biomasy 

se jiņ dá ovlivnit samotným výběrem nebo případnou úpravou vlastností [5], viz následující 

text. 

Vlhkost a výhřevnost paliva 

Dřevo můņe obsahovat vlhkost v poměrně velkém rozsahu od cca 10 %hm v suchém 

stavu aņ do cca 55 %hm ve stavu surovém. Pro větńinu zplyňovacích reaktorů je důleņité sníņit 

vlhkost paliva pod 20 %hm, nejlépe se přiblíņit hodnotě okolo 10 %hm. K suńení paliva 

je výhodné pouņít teplo z chlazení spalin nebo bloku kogenerační jednotky. Vysoká vlhkost 

obsaņená v tuhém palivu sniņuje transformaci na plyn, protoņe velká část tepelné energie 

se vyuņije na její ohřátí a následné odpaření, a je také důvodem zvýńené tvorby dehtu. Kvůli 

vysoké vlhkosti můņe biomasa s malou granulometrií tvořit shluky, které mohou následovně 

způsobit zablokování dávkovače paliva do reaktoru. 

Výhřevnost dřevní hmoty je přímo úměrná objemu vlhkosti. Prakticky u vńech druhů 

dřevin je výhřevnost stejná, v suchém stavu hmoty činí kolem 18 MJ∙Kg
-1

 [16]. 

Granulometrie paliva 

Důleņité je dosaņení rozměrové, fyzikální a chemické homogenizace paliva. Pokud 

není tohoto kritéria dosaņeno, můņe docházet k neúplnému zplyňování suroviny, výkyvům 

v kvalitě vyrobeného plynu nebo k vzniku kanálů a můstků. 



12 

 

Palivo se vņdy volí podle typu reaktoru, ve kterém chceme danou surovinu zplyňovat,  

a podle toho se volí dopravování paliva do reaktoru. 

Biomasa se nejčastěji upravuje do podoby ńtěpky (5 aņ 100 mm), pelet (průměr 

do 25 mm), briket (průměr nad 25 mm), palivového dřeva (100 aņ 1000 mm), hobliny  

(1 aņ 30 mm) a piliny (1 aņ 5 mm) [11]. 

Množství prchavé hořlaviny 

Biomasa obsahuje velké mnoņství prchavé hořlaviny, která činí 50 aņ 80 % objemu 

hmoty. Tyto prchavé látky mají veliký vliv na mnoņství dehtů. Čím více je prchavé hořlaviny, 

tím více vzniká dehtů. V tomto případě je výhodná oxidační zóna, ve které část dehtů shoří 

a část se změní na plyn [12]. 

Popeloviny v palivu 

Biomasa obsahuje minerální a anorganické látky, které není moņno spálit, a tudíņ 

zůstávají ve formě popela. Dřevní biomasa obsahuje mnohem méně popelovin (do 0,1 %), neņ 

je tomu u paliva ze zemědělských plodin (do 15 %). Chemické sloņení ovlivňuje tavitelnost 

popela. Tato vlastnost můņe mít za příčinu struskování a klenby v reaktoru, coņ můņe mít 

za následek zablokování celého zplyňovacího reaktoru [12]. 
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3 ZPLYŇOVÁNÍ 

Zplyňování je proces výroby hlavního produktu, a to hořlavého syntézního plynu 

termochemickou přeměnou vstupní suroviny. Tento proces probíhá za vysokých teplot  

(od 700 °C do 1100 °C) prostřednictvím volného nebo vázaného kyslíku. Volný kyslík  

se do zplyňovacího zařízení přivádí v podobě vzduchu, vzduchu obohaceného kyslíkem nebo 

ve formě čistého kyslíku. Chemicky vázaný kyslík je větńinou přiváděn v podobě vodní páry, 

popřípadě jako oxid uhličitý [6]. Tento proces zvyńuje větńinou nízkou uņitnou hodnotu 

vstupní suroviny. 

Zplyňování probíhá za podstechiometrických podmínek, coņ znamená, ņe součinitel 

přebytku vzduchu (λ) nabývá hodnot od 0,2 do 0,4. 

Výhřevnost vyrobeného plynu se pohybuje od 4 aņ do 7 MJ∙m
-3

 při pouņití vzduchu 

jako zplyňovacího média, u vyuņití čistého kyslíku výhřevnost nabývá hodnot  

od 9 do 12 MJ∙m
-3

 [16]. 

3.1 Historie zplyňování 

Jedním ze zásadních historických milníků bylo objevení výroby plynu suchou destilací 

z dřeva a uhlí. Díky této technologii proběhl rozvoj energetického, chemického, hutnického 

průmyslu a jeho dalńích odvětví. V Anglii roku 1850 dońlo k prvnímu skutečnému vyuņití 

zplyňování (v tomto případě uhlí) na provoz plynových lamp slouņících k osvětlení Londýna. 

Přibliņně do roku 1880 se zplyňování celkem rychle rozvíjelo a vyrobený plyn  

se ve větńině případů pouņíval k osvětlení. Díky tomu bylo moņno pracovat i v noci 

a v rozvíjejícím se průmyslu se začaly uplatňovat plynové spalovací motory. K velkému 

rozńíření zplyňování a zplyňovacích jednotek dońlo kvůli nedostatku pohonných hmot 

za druhé světové války, kdy se pomocí mobilních zplyňovačů vyráběl plyn pro pohon 

spalovacích motorů dopravních prostředků. Tyto jednotky jako palivo větńinou vyuņívaly 

kusové dřevo nebo dřevěné uhlí. Přestoņe tyto zplyňovací jednotky nebyly velmi spolehlivé 

a potřebovaly časté opravy, bylo ve Ńvédsku v roce 1945 vice neņ 90 % vńech dopravních 

prostředků poháněno syntézním plynem [5]. Historické mezníky ve zplyňování si lze 

prohlédnout v tabulce 1. 
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Tabulka 1.  Historie zplyňování [5] 

1699 Děkan Clayton - vyprodukoval plyn z uhlí 

1792 W. Murdoch - vyprodukoval plyn z uhlí a pouņil ho pro svícení 

1798 Objev zplyňování uhlí 

1806 Staffordské prádelny - instalovaly 900 plynových lamp k osvětlení továrny, 

domů a cesty 

1836 Samuel Brown – navrhl první přenosný generátor plynu 

1839 Ve Francii byl postaven Bischofův vertikální generátor 

1850 Osvětlení Londýna plynovými lampami 

1861 Bratři Siemensovi – získali patent na svůj zplyňovač v Anglii 

1876 Nikolas August Otto – sestrojil první čtyřtaktní motor poháněný plynem z uhlí 

1879 Dowsonův zplyňovač se systémem čińtění chlazení 

1887 Byl udělen první patent na zplyňování firmě Lurgi 

1922 Winkler začal vyvíjet zplyňovač s fluidním loņem pro uhelný prach 

1923 Imbert – získal patent na bezdehtový zplyňovač 

1930 Kopper a Todzek – předvedli zplyňovač s unáńivým proudem 

1936 Lurgi – představil tlakový reaktor s pohyblivým loņem 

1980-1990 Ve Vietnamu provozováno více neņ 40 autobusů na plyn z uhlí 

1991 Zkonstruován první IGCC zplyňovač na biomasu ve Värnamo 

2000 Výzkum a vývoj technologie zkapalňování biomasy (BTL) pro výrobu 

pohonných látek 

2015 Pokračování ve vývoji a výzkumu nových technologií 

3.2 Současnost 

V současné době je zplyňování biomasy, popřípadě nejrůznějńích odpadů, aktuálním 

tématem, kvůli stále se zmenńujícím zásobám fosilních paliv. Vyuņívání těchto fosilních 

surovin má za následek zhorńování ņivotního prostředí, například znečińťováním ovzduńí 

nebo přetvářením rázu krajiny jejich těņbou. Proto se stále hledají náhrady za tyto paliva, 

ze kterých by se ekonomickou cestou dala vyrábět energie, aņ budou tyto zdroje zcela 

vyčerpány. Biomasa má velké výhody v tom, ņe je to obnovitelný zdroj surovin, a je 

to takzvaný zdroj energie s nulovou emisní stopu. V dneńní době se stále provádí výzkum pro 

vylepńení a spolehlivost procesů zplyňování a sníņení realizačních nákladů [4]. 
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3.3 Proces zplyňování 

U reaktorů s pevným loņem probíhají zplyňovací procesy ve stabilních zónách, 

oproti tomu u reaktorů s fluidním loņem jsou tyto zóny spojeny do jedné, ve které tyto reakce 

probíhají v celém objemu najednou [2]. 

3.3.1 Sušící zóna 

Jeńtě před začátkem samotného procesu přeměny biomasy na syntézní plyn se provádí 

suńení biomasy v takzvané suńící zóně. Tady dochází k ohřívání paliva a následnému odpaření 

vody při teplotách pod 150 ºC. Obsaņená vlhkost ovlivňuje spotřebu energie, čím více 

vlhkosti je obsaņeno v biomase, tím více musíme dodat energie na její odpaření. Vzniklá 

vodní pára znečińťuje plyn, a to v rozmezí 10 aņ 50 % objemu tohoto plynu, ale vodní pára 

má i pozitivní vlastnosti. Jednou z nich je její reakce s karbonizátem v redukční zóně, kde 

vzniká H2 a CO [13]. 

3.3.2 Pyrolýzní zóna 

Dále pak následuje pyrolýzní zóna, ve které dochází k takzvané pyrolýze, neboli 

tepelnému rozkladu biomasy při teplotách v rozmezí od 200 do 500 °C bez přístupu 

zplyňovacího média (kyslíku). Při tomto procesu se z biomasy uvolňují těkavé látky [7]. 

Důsledkem pyrolýzy jsou získány plynné, tuhé a kapalné produkty. 

 Plynné produkty neboli prchavá hořlavina, obsahují hlavně CO, CO2, CH4 a H2, 

coņ se rovná aņ 95 % vzniklého plynu. Zbylý objem do 100 % je tvořen N2. 

 

 Tuhé produkty jsou z větńiny tvořeny tuhým uhlíkem, takzvaným polokoksem. 

Tento polokoks tvoří 80 aņ 85 % tuhého produktu, který dále pak jeńtě obsahuje  

15 aņ 20 % prchavých látek a 0 aņ 2 % popela, mnoņství tohoto popela je závislé 

na mnoņství popelovin obsaņených v biomase [5][12]. 

 

 Kapalné produkty jsou viskózní kyselé tekutiny hnědé barvy. Často jsou 

znečistěné pevnými sloņkami, a také vodou. 

Vlastnosti těchto produktů závisí na druhu paliva a na samotném průběhu pyrolýzního 

procesu, který je ovlivněn rychlostí ohřevu, samotnou teplotou pyrolýzy a tlakem, při kterém 

je pyrolýza prováděna [8]. 

3.3.3 Redukční zóna 

Dalńí zóna je redukční. Větńina ņádoucích látek ve vyráběném plynu vzniká redukcí 

CO2 ⇒ CO a H2O ⇒H2. Zároveň můņe vzniknout také CH4, díky reakci mezi uhlíkem 

a vodíkem [5]. 
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3.4 Oxidační zóna 

V následující oxidační zóně dochází k částečné oxidaci (spalování) pevného uhlíku, 

ale i prchavé hořlaviny a k výrazné redukci dehtů (u souproudého generátoru). Tento proces 

je exotermní a dodává potřebné teplo pro endotermické zplyňovací reakce. Oxidační zóna 

se ne vņdy vyskytuje ve zplyňovacím procesu. Je přítomná pouze, kdyņ je proces autotermní, 

coņ znamená, ņe dochází jiņ k zmíněnému spalování pevného uhlíku s prchavou hořlavinou 

za účelem získáni tepla pro zplyňovací reakci uvnitř generátoru. Při autotermním procesu není 

oxidační zóny zapotřebí, potřebná tepelná energie se do zplyňovacího agregátu přivádí 

z vnějńích zdrojů. Pokud je za zplyňovací médium pouņit vzduch, je do procesu dodáno 

mnoho dusíku, ten se aktivně procesu nezúčastňuje a je potřeba vynaloņit mnoho energie 

na jeho ohřátí, čímņ představuje zátěņ. Zóny oxidace a redukce se mohou nacházet 

i v opačném pořadí, podle druhu zplyňovacího reaktoru [13]. Proces zplyňování je graficky 

znázorněn, na obr. 1. 

Obr. 1.  Schéma zplyňovacího procesu [13] 
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3.5 Technologie pro zplyňování 

Proces zplyňování se provádí v technických zařízeních, v takzvaných zplyňovacích 

reaktorech, neboli v generátorech. Konstrukce těchto reaktorů byly vyvíjeny více neņ sto let. 

I v dneńní době pokračuje vylepńování stávajících a výzkum nových zařízení. Reaktory 

na zplyňování biomasy se dají rozdělit podle několika hledisek, a ty hlavní jsou: 

Rozdělení podle zdroje tepla pro zplyňování 

 autotermní 

 alotermní 

Rozdělení podle konstrukce reaktoru 

 s pevným loņem – (protiproudé, souproudé a s kříņovým loņem) 

 s fluidním loņem – (s bublající vrstvou a s cirkulující vrstvou) 

 s unáńivým proudem 

Rozdělení podle zplyňovacího média 

 vzduchové 

 kyslíkové 

 parní 

Rozdělení podle tlaku v reaktoru 

 atmosférické 

 tlakové [16] 

3.5.1 Autotermní zdroj tepla 

Potřebné teplo k zplyňování vzniká přímo v reaktoru, díky částečnému spálení 

biomasy [5]. 

3.5.2 Alotermní zdroj tepla 

U tohoto způsobu nedochází ke spalování biomasy přímo v reaktoru. Teplo pro 

zplyňování se dodává z externích zdrojů přes výměník tepla nebo se dá také pouņít oddělená 

zplyňovací a oxidační zóna [5]. 

3.5.3 Zplyňovací reaktory s pevným ložem 

Pro zplyňovací reaktor s pevným loņem se pouņívá také název sesuvný generátor. 

Tento reaktor je nejpouņívanějńím zařízením na zplyňování biomasy. Teplo, které je zapotřebí 

k průběhu zplyňovacích reakcí, se můņe dodávat autotermním nebo alotermním způsobem. 

Důvodem častého uplatnění tohoto reaktoru na zplyňování biomasy je jednoduchá obsluha 

během provozu a jednoduchá konstrukce zařízení. 
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Zplyňovací médium a palivo mohou vůči sobě proudit v reaktorech s pevným loņem 

různými směry, a to jedním směrem u souproudých (downdraft) reaktorů, proti sobě 

u protiproudých (updraft) reaktoru a ojediněle i kříņově u (cross-current) reaktorů [12].
 

3.5.3.1 Protiproudý reaktor s pevným ložem 

U tohoto typu zařízení se zplyňovací médium přivádí spodem reaktoru a proudí 

směrem nahoru přes oxidační, redukční, pyrolýzní a suńící zónu. Oproti tomu palivo 

je dávkováno v opačném směru, tedy horem reaktoru, a díky vlastní hmotnosti a gravitační 

síle se plynule posouvá směrem dolů a vzniklý plyn je odváděn horní části reaktoru, viz obr. 

2. Tento plyn má celkem vysokou výhřevnost aņ 7 MJ∙m
-3

. 

Mezi zásadní výhody protiproudých reaktorů s pevným loņem patří nízká náročnost 

na energii pro zplyňovací procesy, jednoduchá konstrukce zařízení, moņnost zplyňování 

relativně vlhkého paliva (i nad 30 %) s vysokým obsahem popelovin a vyrobený plyn, který 

obsahuje malé procento prachových částic. Zároveň tento plyn obsahuje značný podíl dehtů, 

které jsou potřeba externě vyčistit, pokud chceme syntézní plyn pouņít na výrobu elektrické 

energie. Tímto způsobem zplyňování můņeme dosáhnout aņ 80 % účinnosti a výkonu 

od několika kWt aņ do 10 MWt [10]. 

 

Obr. 2.  Schéma protiproudého reaktoru s pevným loņem [10] 

3.5.3.2 Souproudý reaktor s pevným ložem 

Konstrukce souproudých reaktorů velmi připomíná konstrukci protiproudých zařízení. 

Palivo je dávkováno horní části zařízení, viz obr. 3. Existují i zařízení, u kterých se palivo 

dávkuje přes spodní část reaktoru, ale tento způsob se moc nevyuņívá. U souproudých 

a protiproudých reaktorů se pouņívá palivo s podobnou granulometrií, a to mezi  

20 aņ 200 mm, ale u souproudých reaktorů se vyņaduje niņńí vlhkost neņ v předchozím 
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případě, a to maximálně 20 %. Vyrobený plyn obsahuje vysoký podíl prachových částí a má 

maximální výhřevnost aņ 5,5 MJ∙m
-3

. Velkou výhodou tohoto plynu je nízký obsah dehtů,  

a to aņ 15 krát menńí neņ u protiproudých reaktorů. Účinnost těchto souproudých reaktorů 

se blíņi aņ k 70 % a mívají výkon mezi několika set kWt aņ do 1 MWt [13]. 

Obecně se v praxi pouņívají dva druhy souproudých generátorů. První z těchto 

generátorů je takzvaný generátor „Imbert‟, který má v dolní části instalováno zúņené hrdlo, 

kterým se vhání zplyňovací médium, a tím je dosaņeno vysoké teploty nad rońtem. Tento 

reaktor je celkem rozńířený a začal se pouņívat uņ za druhé světové války. 

Druhým typem je vrstvený generátor „stratified‟, který byl zkonstruován v 80. letech 

minulého století. Tento reaktor je konstruován v podobě kruhové trubky, která je nahoře 

pořád otevřená a ve spodní části je uzavřena rońtem. Do reaktoru se palivo a zplyňovací 

médium přidává pouze z jedné strany. Suńící fáze probíhá nahoře v reaktoru. Těsně pod 

ní probíhá odplynění paliva a část vzniklé prchavé hořlaviny začne okamņitě reagovat 

se zplyňovacím médiem. Této zóně se říká pyrolýzně-oxidační zóna, protoņe nelze 

jednoznačně rozlińit hranici mezi těmito procesy [12]. 

 

Obr. 3.  Schéma souproudého reaktoru s pevným loņem [10] 

3.5.3.3 Reaktor s křížovým tokem 

Tento zplyňovač byl původně zkonstruován na výrobu plynu z dřevěného uhlí. Tyto 

jednotky mají malý rozsah výkonu. Reaktory s kříņovým tokem nańly vyuņití v rozvojových 

zemích, kde se pouņívají v plynových motorech. Pro toto vyuņití není potřeba plyn 

z dřevěného uhlí sloņitě čistit, stačí pouze cyklon a filtr [5]. Princip tohoto zařízení lze vidět 

na obr. 4. 
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Obr. 4.   Schéma reaktoru s kříņovým tokem [10] 

3.5.4 Zplyňovací reaktory s fluidním ložem 

Fluidizace v doslovném překladu znamená zkapalnění a v praxi to vypadá tak, ņe se 

pevné částice (palivo) v reaktoru chovají jako kapaliny kvůli působení plynu. Tento typ 

reaktoru má porózní dno naplněné pískem. Písek můņe být nahrazen dolomitem nebo 

vysokopecní struskou. Zařízení fluidního typu lze dále dělit podle stavu loņe a intenzity 

procesu sdílení hmoty, a to na reaktory se stacionárním (bublajícím) loņem a s cirkulujícím 

loņem, které jsou schopny pracovat za běņných podmínek, jakoņto i při zvýńeném tlaku. 

Obvykle u cirkulujících loņí je rychlost plynu vyńńí (5 – 15 m∙s
-1

) neņ u stacionárních loņí  

(2 – 6 m∙s
-1

). Pokud se za reaktorem instaluje horký cyklón je tím umoņněno zachycené pevné 

částice vracet zpět do zplyňovacího reaktoru. Generátory s fluidním loņem jsou větńinou 

v provozu při vyńńích teplotách (nad 800 °C), tudíņ vyrobený plyn má zvýńenou teplotu, coņ 

má za příčinu, ņe alkalické kovy Na a K jsou obsaņeny v plynu a cyklon je nedokáņe zachytit.  

Mezi hlavní výhody zplyňovacích reaktorů s fluidním loņem patří kompaktní 

konstrukce, a to díky velkým přestupům tepla a hmoty ve vrstvě, moņnost pouņití rozdílného 

paliva bez zásahu do konstrukce a moņností pouņití biomasy s nízkou teplotou tavení popela. 

Naopak značnými nevýhodami jsou vysoké obsahy dehtu a unáńených částic v plynu, neúplné 

vyhořívání paliva, nutnost dmýchadla a páry alkalických kovů obsaņené v plynu [12]. 

3.5.4.1 Zplyňovací reaktor se stacionární fluidní vrstvou 

Tyto zplyňovací reaktory se staví s výkonem od 500 kW aņ po 50 MW. K dosaņení 

homogenního rychlostního profilu je nutná příprava granulometrie paliva. V těchto reaktorech 

se za zplyňovací médium pouņívá nejčastěji vzduch, popřípadě vodní pára nebo směs kyslíku 

a páry [1]. Princip tohoto zařízení lze vidět na obr. 5. 
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Obr. 5.  Schéma reaktoru se stacionární fluidní vrstvou [1] 

3.5.4.2 Zplyňovací reaktor s cirkulující fluidní vrstvou 

Tyto zplyňovací reaktory běņně dosahují výkonu i několika stovek MW, tudíņ se musí 

instalovat v místech, kde je zaručena potřebná dodávka paliva. Dílčí součástí těchto zařízení 

je i odlučovací cyklón, který vrací zpět do reaktoru unáńený inertní materiál a části paliva. 

V posledních letech se tyto reaktory staví jako autotermní i jako alotermní. U alotermního 

typu reaktoru je dosahováno dvakrát vyńńí výhřevnosti u vyrobeného plynu, kvůli čemu 

je moņné vyuņití plynových turbín k výrobě elektrické energie [1]. Princip tohoto zařízení lze 

vidět na obr. 6. 
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Obr. 6  Schéma reaktoru s cirkulující stacionární vrstvou [1] 

3.5.5 Zplyňovací reaktory s unášivým proudem (cyklónový reaktor) 

Tyto zplyňovací reaktory jsou známy svými vysokými výkony nad  

100 MW aņ 1000 MW. Biomasa jako palivo se u těchto reaktorů moc nepouņívá, neboť se 

u ní musí pro tento typ reaktoru upravovat granulometrie pod 1 mm, coņ je problematické při 

úpravě velkého potřebného mnoņství. Nejčastějńím palivem pro reaktory s unáńivým proudem 

se pouņívá prachové uhlí nebo kapičky oleje, které jsou do reaktoru přiváděny vrchem spolu 

se zplyňovacím médiem, coņ je v tomto případě nejčastěji směs kyslíku s vodní párou. Čas, 

při kterém se palivo v reakční komoře zdrņí, je dosti malý, obvykle necelou jednu sekundu. 

Kvůli vysokým teplotám při zplyňování (1300 – 1600 °C) je zajińtěna vysoká čistota 

vyrobeného plynu, zapříčiněna rozkladem dehtů. Tyto vysoké teploty mají i dalńí kladnou 

funkci, umoņňují odvádět popel v tekuté formě z reaktoru. Reaktory s unáńivým proudem 

pracují pod zvýńeným tlakem nejčastěji kolem 2 aņ 6 MPa [14]. 

3.6 Vyrobený syntézní plyn 

Syntézní plyn se skládá z hořlavých (CO, H2, CH4 …), tak i z nehořlavých sloņek  

(N2, CO2 …). Nehořlavé sloņky jsou neņádoucí z důvodu sniņování výhřevnosti. Chemické 

sloņení plynu nejvíce ovlivňuje druh zvolené biomasy pouņité na zplyňování [16]. Rozmezí 

sloņení syntézního plynu ukazuje tabulka 2.  
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Tabulka 2.  Sloņení syntézního plynu při pouņití vzduchu jako zplyňovacího média [16] 

Sloņení CO H2 CH4 N2 CO2 

% 10-18 8-16 2-6 45-60 12-16 

3.7 Nečistoty ve vyrobeném plynu 

Čistota vyrobeného plynu závisí na několika faktorech, mezi které patří: sloņení 

paliva, druh reaktoru a zplyňovacího média a na samotném průběhu zplyňování [13]. 

Vyrobený syntézní plyn má ńiroké energetické uplatnění, můņe se například pouņít jako přímá 

náhrada zemního plynu nebo se vyuņívá v kogeneračních jednotkách na výrobu elektrické 

energie a tepla. Velmi důleņitý je obsah znečińťujících látek v plynu, tyto nečistoty mají 

za příčinu problémy při provozování zařízení, ve kterých dochází následkem těchto sloņek 

k zanáńení jednotlivých částí, coņ následně vede k poruchám a potřebě oprav. Čińtění tohoto 

plynu závisí na druhu znečińtění a na potřebě technologie při jeho následovném pouņití [2]. 

Mezi hlavní nečistoty patří: 

 dehet 

 pevné částice 

 sloučeniny dusíku 

 alkalické sloučeniny 

 sloučeniny síry 

 sloučeniny chlóru [15] 

3.7.1 Dehet 

Dehty vznikají v pyrolýzní zóně zplyňovacího reaktoru a jejich vlastnosti, sloņení 

a mnoņství závisí na teplotě a rychlosti ohřátí paliva, na době pobytu v reaktoru a na druhu 

paliva pouņitého při zplyňování. Při pouņití syntézního plynu pro kogenerační jednotku 

představuje dehet nejproblematičtějńí sloņku plynu. Doposud se nepodařilo vyvinout 

zplyňovací reaktor, který by převedl biomasu na plyn bez obsahu dehtů, coņ má za následek, 

ņe tato technologie zatím nedosáhla větńího vyuņití. Pokud je dehet obsaņen v plynu ve formě 

par, pro vyuņití tohoto plynu v plynových turbínách to nemá zásadní význam. 

Dehet je větńinou sloņen z velkého mnoņství chemických látek, proto zatím neexistuje 

jednoznačná definice. Objem dehtu v plynu s rostoucí teplotou klesá, čeho je často vyuņíváno 

při termickém rozkladu dehtů, ale jeho termická stabilita prudce stoupá, a proto vznikají 

problémy při jeho úplném odstraňování [16]. 

Získané dehty jsou vhodnou surovinou, například pro chemický průmysl. 

3.7.1.1 Měření obsahu dehtu v plynu 

V dneńní době je vyuņíváno zejména off-line metod. On-line metody jsou zatím 

vyvíjeny v laboratořích. Současnou nejběņnějńí metodou je zachytávání dehtu v roztoku 

organického rozpouńtědla a následné analytické vyhodnocení získaného vzorku [16]. 
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3.8 Pevné částice 

Mezi pevné částice, obsaņené ve vyrobeném plynu, který odchází ze zplyňovacího 

reaktoru, patří anorganické látky, coņ jsou takzvané popeloviny, nezreagované částice paliva, 

neboli polokoks a mohou zde patřit materiály z fluidního loņe. Nejvíce obsaņených tuhých 

látek v plynu je popelovin, větńina těchto látek odchází přes rońt a jsou odváděny ve formě 

popela pryč z reaktoru. Zbylý obsah popelovin je odnáńen společně se syntézním plynem. 

Mnoņství pevných látek obsaņených v plynu je zejména závislý na sloņení pouņitého paliva 

a na typu pouņitého reaktoru. Nejvíce pevných látek obsahuje plyn, vyrobený v reaktoru 

s fluidním loņem, coņ je způsobeno turbulentními podmínkami v reaktoru. Za účelem čińtění 

vyrobeného plynu od pevných částic se za reaktor instaluje cyklónový odlučovač, pro zvýńení 

účinnosti výroby se u reaktoru s fluidním loņem dají tyto částice vrátit zpět do reaktoru. 

Cyklónový odlučovač vńak nedokáņe odstranit vńechny pevné částice a nejjemnějńí frakce 

zůstávají v plynu, coņ mívá za následek se spojením s dehtem nánosy na chladných stěnách 

následujících zařízení [15]. 

3.9 Sloučeniny dusíku 

Obsah dusíku v plynu je zejména ovlivněn pouņitým druhem zplyňovacího média. 

Zásadní mnoņství v plynu je ve formě N2. Tento plynný dusík se zplyňovacího procesu 

nezúčastňuje, a také můņe sníņit výhřevnost vyrobeného plynu aņ na hodnotu 3,5 MJ∙m
-3

, coņ 

je minimum pro stabilní provoz kogeneračních jednotek. 

Ve vyrobeném syntézním plynu jsou přítomny i sloučeniny dusíku, a to zejména 

čpavek (NH3), kyanid (HCN), oxid dusnatý (NO) a oxid dusný (N2O). Sloučeniny dusíku jsou 

velmi neņádoucí, protoņe způsobují korozi armatur a potrubí v zařízení, pouņitím mokrého 

čińtění plynu se dostávají do odpadní vody, která pak můņe pońkodit přečerpávací zařízení 

[13]. 

3.10 Alkalické sloučeniny 

U alkalických sloučenin závisí na mnoņství obsaņeném v plynu a hlavně na jejich 

chemickém sloņení, které ovlivňuje bod měknutí, tání a vypařování u popelovin. Paliva 

z biomasy obsahují velký obsah alkalických solí, a to hlavně draslíku (K). Draslík podporuje 

rychlost růstu, tudíņ se pouņívá k hnojení biomasy vyuņívané v energetice, odkud se pak 

dostává do zplyňovacího reaktoru.  

Vysokým mnoņstvím alkalických sloučenin v palivu je zkomplikováno čińtění 

vyrobeného plynu. Některé alkálie se vypařují při teplotách cca 700 °C. Běņná filtrace 

syntézního plynu není schopná tyto páry alkálií zachytit. Během zplyňování biomasy 

v reaktoru se alkálie vypařují a vytvářejí různé sloučeniny, jako jsou například hydroxid 

draselný (KOH) nebo chlorid draselný (KCL). 

Způsob konečného pouņití syntézního plynu ovlivňuje potřebu čińtění plynu 

od alkalických sloučenin. Problém usazování alkálií při pouņití plynu je předevńím tam, kde 

nedochází k značnému ochlazení. Slabé ochlazení plynu při odstraňování tuhých částic 

je dostačující při pouņití plynu ve spalovacích kotlích, kde je přítomnost alkalických 
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sloučenin moņná. U spalovacích motorů a plynových turbín je důleņité důkladné odstranění 

alkalických sloučenin z plynu, jinak by docházelo k zanáńení těchto zařízení a následné 

poruńe. Běņně je vyuņíváno ochlazení plynu, čímņ dochází ke kondenzování alkalických 

sloučenin na malých pevných částečkách, které jsou následně z plynu odstraněny, ale zároveň 

je třeba počítat s moņnou korozí způsobenou alkalickými solemi na stěnách keramických 

a kovových bariérových filtrů a s vysokou ztrátou tepla, při pouņití rukávových 

a elektrostatických filtrů, nebo mokrých praček [10]. 

3.11 Sloučeniny síry 

Biomasa obsahuje rozličné mnoņství síry, od méně neņ 0,1 % u dřevního paliva, přes 

cca 0,4 % u travin a stébelnin a můņe přesáhnout i jedno procento u znečińtěné biomasy, 

například barvami. Podle podmínek v reaktoru přechází síra na sirovodík (H2S) nebo na oxidy 

síry (SOx). Vysoký obsah síry ve vyrobeném plynu ze zplyňování biomasy nemá vliv 

na vyuņití v kogeneračních jednotkách. 

Problém nastává aņ při pouņití například kovových katalyzátorů, které slouņí 

na odstranění dehtů a síra je schopna je zničit i při nízkých koncentracích. Proto se musí 

z plynu odstranit. 

Síru lze z plynu odstranit pomocí reakce s vhodným sorbentem nebo pomocí účinných 

mokrých vypírek [10]. 

3.12 Sloučeniny chlóru 

Chlór je v biomase větńinou obsaņen v nízkých koncentracích, a to do 0,01 %. Přesto 

můņe tvořit perzistentní chlór obsahující organické látky, omezovat u některých katalyzátorů 

nebo způsobovat korozi kovových součástí. Chlór se v plynu nejčastěji vyskytuje ve formě 

kyseliny chlorovodíkové (HCl), kterou lze odstranit mokrou vypírkou [9]. 

3.13 Metody čištění plynu 

Největńí snahy jsou kladeny na předcházení vzniku a odstraňování dehtu a prachových 

částic obsaņených ve vyrobeném syntézním plynu. Tyto nečistoty mohou velmi zkomplikovat 

proces zplyňování a následnou výrobu elektrické a tepelné energie kogenerací, díky svému 

usazování v agregátu, v extrémních případech můņe docházet i k ucpávání jednotlivých 

armatur. 

Nejzákladnějńím rozdělením čińtění plynu jsou metody: 

 primární 

 sekundární [12] 

3.13.1 Primární metody 

Primární metody se zabývají předcházením a omezením vzniku nečistot v syntézním 

plynu. Mnoņství neņádoucích látek lze jiņ ovlivnit výběrem správného typu výrobního 
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agregátu pro dané palivo a neméně důleņitý je i správný chod celého zařízení, coņ spočívá 

v odborné obsluze, dosaņení potřebných fyzikálních podmínek (teplota T, tlak p, koncentrace) 

a chemických reakcí uvnitř reaktoru [17]. 

3.13.2 Sekundární metody 

Je velmi náročné přímo v technických zařízeních vyrobit plyn s poņadovanou čistotou, 

proto je nezbytně nutné za zplyňovací generátor instalovat zařízení pro odstranění 

neņádoucích látek z plynu, tomuto dodatečnému čińtění se říká sekundární. Tyto metody 

umoņňují sledování a zlepńení kvality plynu pro jeho následné pouņití [15]. 

3.13.3 Sekundární odstranění prachových částic 

V první řadě lze mnoņství prachových částic v syntézním plynu ovlivnit primárně, jiņ 

výběrem zplyňovacího zařízení, atd. Tato opatření ale nejsou dostačující a je zapotřebí 

sekundárního čińtění, mezi které patří pouņití cyklonu, různých typů filtrů a dalńích zařízení 

[16]. 

3.13.3.1 Cyklony 

Cyklony jsou mechanická zařízení slouņící k odlučování pevných částic, které 

dopadají na jeho stěnu, kde se díky odstředivé a gravitační síle odlučují od plynu a následně 

spadají do spodní části cyklonu, plyn potom odchází přes horní část. 

Zařízení cyklonového typu pracují celkem s vysokou účinností při odstraňování 

větńích částic, ale se zmenńováním rozměrů nečistot dochází i ke zmenńování účinnosti. Takto 

vyčińtěný syntézní plyn je nevyhovující pro následné pouņití v kogenerační jednotce, protoņe 

plynová turbína vyņaduje menńí velikost částic neņ je dp ˂ 5 µm. Abychom mohli tento plyn 

pouņít pro výrobu elektrické energie, je potřeba před turbínu umístit cyklonové odlučovače 

malých rozměrů, které umoņňují potřebné vyčińtění. U velkých zařízení se provádí spojení 

více malých odlučovačů dohromady, do tzv. multicyklonu. 

Cyklonová zařízení jsou často v provozu za vysokých teplot okolo 600 °C. Při pouņití 

keramického vstupu to můņe být aņ 1000 °C, díky čemu nedochází k usazování dehtů. 

Tato zařízení jsou často instalovaná v praxi kvůli své nízké ekonomické náročnosti 

a své spolehlivosti [16]. 

3.13.3.2 Filtry 

Čińtěním syntézního plynu pomocí filtrů se provádí zejména kvůli odstranění 

prachových částic, ale některé typy zařízení umoņňují i separaci dehtů a jiných nečistot. Filtry 

pracují na principu profoukávání plynu přes filtrační médium, na kterém se znečisťující látky 

zachycují. 

Mezi jedny z mnoha typů filtračních zařízení patři i patronové filtry, které mají 

vysokou účinnost při odpráńení vyrobeného plynu, a aby nedocházelo k zanáńení filtru dehty, 

je zapotřebí pamatovat na vysoké teploty při provozu. V dneńní době je toto umoņněno díky 
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materiálům ze sklolaminátových a keramických vláken, které dovolují provoz i při teplotě 

aņ 850 °C. Nečistoty zachycené na filtru se odstraňují pomocí zpětného profouknutí  

(v opačném směru neņ je veden čińtěny plyn) inertním (N2, CO2) nebo jiņ vyčińtěným plynem. 

Dalńím pouņívaným typem jsou takzvané membránové filtry, které se zhotovují 

z keramických materiálů, syntetických polymerů nebo z modifikované přírodní celulózy. Tato 

zařízení se pouņívají na odstraňování nečistot o velikosti 0,005 aņ 10 µm [13]. Z toho 

vyplývá, ņe syntézní plyn můņeme čistit mimo prachové částice i od dehtů a dalńích nečistot 

[18]. 

3.13.4 Sekundární snižování množství dehtů 

Dovolené mnoņství obsahu dehtu ve vyrobeném plynu závisí na jeho následujícím 

pouņití. Nejvíce náročné na odstranění dehtu jsou turbíny a spalovací motory v kogeneračních 

zařízeních. Ke zbavování plynu od dehtů se dá pouņít několika sekundárních způsobů, které 

umoņňují potřebné vyčińtění [16]. 

3.13.4.1 Termický rozklad 

Výzkum problematiky zplyňování podpořil vznik nových způsobů tepelného čińtění 

plynů. Dehet vzniklý při zplyňování biomasy je tepelně stálý, a proto je potřeba pouņití 

vysokých teplot na jeho krakování, okolo 1200 °C a vyńńích, proto se musí dbát na pouņití 

materiálů pro výrobu zařízení [17]. Pro dosaņení této teploty se často pouņívá metoda, 

při které se část syntézního plynu spálí a je zapotřebí do zařízení přivést sekundární vzduch. 

Tímto procesem dojde k nárůstu procentuálního mnoņství dusíku a k částečnému spálení 

poņadovaných sloņek plynu, čímņ se výhřevnost sníņí o 25 aņ 30 %. 

Termické metody vlivem své jednoduchosti a investičních nároků patří mezi velmi 

oblíbené i přesto, ņe degradují účinnost a zároveň i ekonomickou stránku kogeneračního 

zařízení [10]. 

3.13.4.2 Katalyzátory 

Katalyzátory jsou látky, které urychlují nebo umoņňují samotnou chemickou reakci. 

Katalyzátor se do zplyňovacího procesu můņe přidávat primárně, ale účinnějńím způsobem 

je sekundární pouņití v externím reaktoru umístěným za zplyňovacím zařízením. Tato 

technologie nevyņaduje příliń vysoké teploty na rozklad dehtu, proto si syntézní plyn 

zachovává svou výhřevnost [16]. 

  



28 

 

Hlavní vlastnosti katalyzátorů: 

 účinnost při odstraňování dehtů 

 schopnost reformace metanu 

 produkce vhodného poměru H2 : CO pro následující technologie 

 odolnost proti ztrátě jeho aktivity zanáńením uhlíkem a spékáním 

 regenerovatelnost katalyzátoru 

 pevnost a otěruschopnost 

 cena katalyzátoru [10] 

Při odbourávání nechtěného dehtu se nejčastěji uplatňují reakce endotermního parního 

a suchého reformingu [16]. 

Parní reforming je jednou ze základních reakcí při redukci dehtů, při které dochází 

k endotermní reakci mezi vodní párou a uhlovodíky. 

𝐶𝑛𝐻𝑚 + 𝑛𝐻2𝑂 ↔ 𝑛𝐶𝑂 +  𝑛 +
𝑚

2
 𝐻2  (3) 

Při suchém reformingu dochází k reakcím mezi oxidem uhličitým a uhlovodíky a je 

zapotřebí dosáhnout vyńńích teplot neņ u předeńlé reakce, a to cca na 650 °C.  

𝐶𝑛𝐻𝑚 + 𝑛𝐶𝑂2 ↔ 2𝑛𝐶𝑂 +  
𝑚

2
 𝐻2  (4) 

[20] 

Mezi nejpouņívanějńí přírodní katalyzátory patří kalcinované dolomity, jsou příznivé 

svou cenou a pouņívají se při procesech suchého reformingu. 

Výzkum vedl k vývoji kvalitnějńích syntetických katalyzátorů, kvůli kterým je niņńí 

spotřeba energie i výsledná cena produkovaného plynu, z čeho vychází i celková vyńńí 

účinnost procesu. Mezi nejvíce pouņívaný patří niklový syntetický katalyzátor, mezi jehoņ 

výhodu patří vysoká účinnost při odstraňování dehtů z plynu, ale nevýhodou je náchylnost 

k deaktivaci, coņ je ztráta jeho aktivity v důsledku otravy sloučeninami síry, předevńím H2S, 

zauhlíkováním nebo pońkozením alkalickými kovy [13]. 

3.13.4.3 Čištění pomoci vody 

U této metody se čińtěny plyn vypírá v tzv. vodních pračkách pomoci vody, ve které se 

zachycují kondenzující sloņky dehtu a dalńí nečistoty, jako je například čpavek a chlorovodík. 

Vypíráním se tyto nečistoty a dehet nelikvidují, ale pouze převádějí z plynu do vody, kterou je 

pak potřeba náročně čistit. Dalńí nevýhodou je i značná ztráta tepla plynu [10]. 

3.13.4.4 Absorpce 

U absorpce se za prací médium nejčastěji pouņívá bionafta, popř. organická 

rozpouńtědla či oleje. Se zvyńující se koncentrací dehtů v absorpčním médiu klesá účinnost 

procesu, proto je nezbytně nutná výměna. Pouņité médium by se mělo dát snadno regenerovat 
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nebo spalovat. Výhodou absorpce je moņnost sníņení rosného bodu dehtu a účinnost  

i za zvýńených teplot [10]. 

3.13.4.5 Adsorpce 

K čińtění syntézního plynu pomocí procesu adsorpce se pouņívá pevných uhlíkatých 

látek s velkým aktivním povrchem, k čemu se nejvíce hodí aktivní uhlí (400 - 1500 m
2
∙g

-1
). 

Mezi dalńí moņné pouņitelné materiály paří dřevěné uhlí či nespálený zbytek ze zplyňování. 

U aktivního uhlí můņe docházet k zanáńení jeho pórů neņádoucími látkami z plynu (NH3, 

H2S), coņ má za následek sníņení adsorpčních vlastností materiálu a je třeba jej nahradit 

novým [10]. 
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4 VYUŽITÍ SYNTÉZNÍHO PLYNU 

Z předchozích kapitol vyplývá, ņe obsah neņádoucích látek ve sloņení vyrobeného 

plynu je závislý na palivu, celém průběhu zplyňování a na pouņitém zplyňovacím reaktoru. 

Podle těchto vlastností jsou následovně vybrány způsoby čińtění a vyuņití tohoto plynu. 

Nejmenńí nároky na plyn jsou kladeny při přímém spalování plynu v hořácích. Mnohem 

efektivnějńí je vyuņití tohoto plyn na výrobu tepelné a zároveň i elektrické energie 

v kogeneračních jednotkách, které vyuņívají buď spalovací motor, nebo plynovou turbínu. 

Alternativou pro vyuņití syntézního plynu jsou palivové články nebo výroba kapalných 

biopaliv II. generace. 

Jednotlivá zařízení mají rozdílné potřeby na čistotu plynu. Je to dáno nejen rozdílnou 

konstrukcí, ale i výrobcem daného zařízení [4][3]. Syntézní plyn se dá pouņít v následujících 

zařízeních. 

4.1 Spalovací motor 

Na výrobu elektrické energie ze syntézního plynu jsou nejběņnějńí kogenerační 

jednotky s pístovým spalovacím motorem, viz obr. 7, coņ má za výhody vysokou účinnost, 

jednoduchost a mohou se pouņít běņně vyráběné typy motorů. S vývojem nových typů 

spalovacích motorů se poņadavky na čistotu plynu stále zvětńují. Hlavní důraz se klade 

na mnoņství dehtů a pevných sloņek. Dehet při ochlazení na studených stěnách motoru 

kondenzuje, tyto nánosy mohou karbonizovat a následně můņe dojít k zničení celého bloku 

motoru. Proto je třeba plyn zbavit co nejvíce dehtu. Poņadavky jednotlivých výrobců 

spalovacích motorů na čistotu plynu se značně různí, coņ je větńinou způsobeno malými 

zkuńenostmi při provozu těchto jednotek na syntézní plyn. Jestliņe k motoru instalujeme 

katalyzátor pro sníņení emisí NOx, zvýńíme tím i nároky na čistotu plynu. 

Aby byl udrņen konstantní výkon, musí být zajińtěna dodávka plynu o nekolísající 

výhřevnosti a v potřebném mnoņství [12]. 

 

Obr. 7  Pístový spalovací motor v kogenerační jednotce [21] 
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4.2 Plynová turbína 

Plynové turbíny mají velké poņadavky na čistotu plynu. Je nezbytné odpráńení plynu, 

jinak by docházelo k erozi lopatek. Dále je nebezpečná tvorba nánosů a vysokoteplotní 

koroze, coņ je způsobováno sírou a alkalickými kovy. Kontrolovat se musí i mnoņství 

obsaņeného dehtu, ale je předpokládáno, ņe shoří ve spalovací komoře, tudíņ není nutné jeho 

odstranění [12]. Plynovou turbínu lze vidět na obr. 8. 

 

Obr. 8.  Plynová turbína [22] 

4.3 Hořáky 

Na čistotu plynu pro vyuņití v spalovacích hořácích není kladen zvláńtní důraz. Je jen 

zapotřebí, aby emise vzniklých spalin nepřesahovaly dané limity. Musí se zamezit nánosům 

prachu a dehtu vlivem jeho kondenzace, z čehoņ vyplývá, ņe teplota na povrchu potrubí nesmí 

klesnout pod 300 - 350 °C. Díky kyselým sloņkám obsaņených v plynu je dobré pouņít 

přívodní potrubí z materiálů odolných vůči korozi [12]. Hořák viz obr. 9. 

 

Obr. 9.  Plynové hořáky v ņíhací peci [23] 
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4.4 Palivové články 

Technologie palivových článků jsou prozatím otázkou vývoje. Čistota plynu musí být 

velmi vysoká, hlavní důraz se klade na mnoņství síry, která prodraņuje celou technologii [10]. 

Palivové články fungují na elektrochemických principech, nedochází ke spalování 

plynu a chemická energie paliva se přímo přetváří na elektrický proud, díky čeho je dosaņeno 

vyńńím účinnostem [16]. 

Ojediněle se uņ palivové články vyuņívají k pohonu dopravních prostředků, které 

vyuņívají velmi čistý vodík, ale tyto případy se zatím dají povaņovat spíńe za propagační, viz 

obr. 10. 

 

Obr. 10  Pohon autobusu vyuņívající palivový článek [24] 
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5 KOGENERACE 

Pojem kogenerace znamená kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla.  

Je to způsob, jak nejúčinnějńí cestou získat vyuņitelnou energii z energie paliva. Díky vyuņití 

tepla z výroby elektrické energie ńetří nejen palivo, ale i ņivotní prostředí. V běņné elektrárně 

na výrobu elektrické energie je vzniklá tepelná energie vypouńtěná do okolí, na druhé straně 

ho kogenerační jednotka vyuņívá k ohřevu vody nebo k vytápění. Kogenerační jednotky 

se dají pouņít vńude tam, kde je potřeba elektrické energie a zároveň i energie tepelné. Mohou 

to být například průmyslové závody nebo zdravotnická zařízení a mnohé dalńí případy. 

V menńích objektech se dají pouņít takzvané mikrokogenerační jednotky. Elektrická energie 

vyrobená pomocí kogenerace se větńinou spotřebuje přímo v objektu a nevyuņitý přebytek 

se prodá a odvede do rozvodné sítě, vńechno vyrobené teplo se nejčastěji pouņije na ohřev 

vody [15]. Princip kogeneračního procesu lze vidět na obr. 11. 

 

Obr. 11.  Princip kogenerace 
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6 CELKOVÁ ÚČINNOST KOGENERACE Z BIOMASY 

Celková účinnost kogenerace je závislá na čistotě a vlastnostech pouņité biomasy 

a z ní vyrobeného syntézního plynu, na kvalitě procesů probíhajících ve zplyňovacím 

generátoru i v kogenerační jednotce, z čeho také vychází mnoņství a velikost neņádoucích 

ztrát. 

Účinnost konverze 

Účinnost konverze (přeměny) biomasy na syntézní plyn je závislá na celkové ztrátě 

celého procesu zplyňování a vņdy nabývá hodnot menńích neņ 1. Tato celková ztráta je rovna 

součtu vńech ztrát, které při procesu nastaly. Ztráta mechanickým nedopalem je způsobena 

nedohořením biomasy a propadem přes rońt nebo úletem ve spalinách. Nevyuņité teplo spalin 

se nazývá komínová ztráta. Ztráta citelným teplem je energie obsaņena v tuhém zbytku 

(popelu, popílku), který je z generátoru plynu odváděn pryč, tudíņ je tato energie nevyuņita. 

Ztráta sáláním je ztráta tepla do vnějńího prostoru generátoru. 

ηc = 1 − ξΣ      (1)  (5) 

ξΣ = ξmn + ξk + ξct + ξs      (1)  (6) 

kde ηc  je účinnost konverze (conversion) tuhého paliva na syntézní plyn (1), 

 ξΣ  - celková ztráta (1), 

 ξmn  - ztráta mechanickým nedopalem (1), 

 ξk  - komínová ztráta (1), 

 ξct  - ztráta citelným teplem (tuhých zbytků) (1), 

 ξs  - ztráta sáláním (1) [16]. 

Účinnost výroby elektrické energie 

Účinnost výroby elektrické energie je definována jako výkon k příkonu. V tomto 

případě je to elektrický výkon k příkonu v palivu. Tento příkon v palivu můņe být vztahován 

na biomasu, která je vstupní surovinou do zplyňovacího generátoru nebo na syntézní plyn, 

který je vyuņit v kogenerační jednotce. 
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ηel =
Pel

Pp
=

Pel

m pp ∙Q i
     (1)  (7) 

m pp =
Pp

Q i ∙ηc
     (kg∙s

-1
)  (8) 

kde ηel  je účinnost výroby elektrické energie (1), 

 Pel  - elektrický výkon (kWe), 

 Pp  - příkon v palivu (kW), 

 m pp  - spotřeba paliva (kg∙s
-1

), 

 Qi  - výhřevnost paliva (kJ∙kg
-1

) [4]. 

Účinnost výroby tepelné energie 

Účinnost výroby elektrické energie je definována jako výkon k příkonu. V tomto 

případě je to tepelný výkon k příkonu v palivu. Tento příkon v palivu můņe být vztahován 

na biomasu, která je vstupní surovinou do zplyňovacího generátoru nebo na syntézní plyn, 

který je vyuņit v kogenerační jednotce. 

ηt =
Pt

Pp
=

Pt

m pp ∙Q i
     (1)  (9) 

kde ηt . je účinnost výroby tepelné energie (1), 

 Pt - tepelný výkon (kWt), 

 Pp  - příkon v palivu (kW), 

 m pp  - spotřeba paliva (kg∙s
-1

), 

 Qi  - výhřevnost paliva (kJ∙kg
-1

) [4]. 

Účinnost kogenerace 

Účinnost kogenerace je rovna součtu účinností výroby tepelné a elektrické energie. 

ηkg = ηel + ηt      (1)  (10) 

kde ηkg  je účinnost kogenerace (výroby el. energie a tepla) (1), 

 ηel  - účinnost výroby elektrické energie (1), 

 ηt . - účinnost výroby tepelné energie (1) [4]. 
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Celková účinnost technologie zplyňování 

Celkovou účinnost získáme součinem mezi účinností konverze a účinností kogenerace. 

ηΣ = ηc ∙ (ηel + ηt) = ηc ∙ ηkg      (1)  (11) 

kde ηΣ  je celková účinnost (1), 

 ηc  - účinnost konverze (conversion) tuhého paliva na syntézní plyn (1), 

 ηkg  - účinnost kogenerace (výroby el. energie a tepla) (1) [4]. 

6.1 Vzorový příklad 

Ve zplyňovacím zařízení dochází ke komínové ztrátě 7 %, mechanickému nedopalu 

5 %, ztrátě citelného tepla v tuhém zbytku a spalinách 6 % a sáláním tepla do okolí 2 %. 

Zplyňovací reaktor vyrábí syntézní plyn o výhřevnosti 4,99  kJ∙kg
-1

. Kogenerační jednotka 

pracuje o elektrickém výkonu 100 kWe a tepelném výkonu 220 kWt, při tom spotřebovává 

0,08 kg∙s
-1

 syntézního plynu. 

1. - Jaký je příkon v syntézním plynu? 

2. - Jaký je příkon v biomase? 

3. - Jaká je celková účinnost konverze biomasy? 

ξk = 7 % 

ξmn = 5 % 

ξct = 6 % 

ξs = 2 % 

Qi = 4,99 kJ∙kg
-1 

mpp= 0,08 kg∙s
-1

 

Pel = 100 kWe 

Pt = 220 kWt 

1. Příkon syntézního plynu 

Pp = Qi,p ∙ m pp = 4,99 ∙ 0.08 = 0,399 MW = 𝟑𝟗𝟗 𝐤𝐖 

2. Příkon biomasy 

ηc = 1 −  ξk + ξmn + ξc + ξs = 1 −  0,07 + 0,05 + 0,06 + 0,02 = 0,8 

ηc = 0,8 ∙ 100 = 80 % 

ηc =
Pp

Pbm
⇒ Pbm =

Pp

ηc
=

399

0,8
= 𝟒𝟗𝟖,𝟕 𝐤𝐖 
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3. Celková účinnost konverze biomasy 

ηΣ = ηc ∙  
Pel

Pp
+

Pt

Pp
 = 0,8 ∙  

100

399
+

220

399
 = 0,68 

ηΣ = 0,64 ∙ 100 = 𝟔𝟒 % 

Závěr: Biomasa pouņita v tomto procesu obsahuje příkon Pbm = 498,7 kW. Z této biomasy byl 

vyrobený syntézní plyn o příkonu Pp = 399 kW. Elektrická a tepelná energie se vyrábí 

s celkovou účinností 64 %. 
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7 CENOVÁ ANALÝZA ELEKTRÁRNY 0,8 MWEL 

Tato konkrétní elektrárna je zatím ve výstavbě na území slovinského města Maribor. 

Elektrárna bude pracovat o výkonu 0,8 MWel a vyuņívat dřevní biomasu z odpadů 

dřevozpracujícího průmyslu. 

Tabulka 3.  Celková investice do výstavby elektrárny 

 

Do částky celkové investice patří například náklady na projektovou přípravu, stavební 

práce, zplyňovací reaktor, kogenerační jednotku, atd., viz tab. 3. 

Tabulka 4.  Příjmy z provozu elektrárny 

 

V tabulce příjmů jiņ lze vidět jednotlivé zisky z provozu elektrárny, viz tab. 4. Toto 

zařízení se staví v areálu pily na zpracování dřeva, díky čemu má velkou výhodu v tom, ņe 

bude mít přímý přísun dřevní biomasy v podobě odpadů z výroby a mimo příjmy z prodeje 

elektrické a tepelné energie bude vydělávat i na suńení dřeva na zakázku, a proto se velice 

urychlí doba návratnosti. 

Tabulka 5.  Provozní náklady 

 

Do provozních nákladů jsou zahrnuty investice na údrņbu, odborný personál, úpravu 

biomasy na poņadované vlastnosti, atd., viz tab. 5. 
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Tabulka 6.  Peněņní tok 

 

Peněņní tok se určuje z provozního zisku, ze znehodnocení a celkové investice 

do elektrárny viz tab. 6. 

Tabulka 7.  Předpokládaná návratnost investic na vybudování elektrárny 

 

Předpokládána návratnost této elektrárny vychází z vnitřního výnosového procenta, 

kdy IRR = 24,26 %, a z čeho vyplývá, ņe doba návratnosti by se mohla pohybovat kolem 

necelých pěti let, viz tab. 7. V České republice by se díky stávajícím nízkým výkupním cenám 

elektrické a tepelné energie tato doba návratnosti mnohonásobně prodlouņila a v současnosti 

je výstavba podobné technologie nerentabilní. 
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8 ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá výrobou syntézního plynu zplyňováním biomasy a následným 

vyuņitím tohoto plynu v kogenerační jednotce. 

Práce je napsána ve formě literární reńerńe. Je zde popsána charakteristika biomasy, 

její sloņení, vlastnosti a vhodná úprava na palivo. Text následně pokračuje ve vysvětlení 

procesu zplyňování, jeho historií i současností, popisem jednotlivých zplyňovacích generátorů 

a vyrobeným syntézním plynem, jeho sloņením, nečistotami obsaņenými v tomto plynu 

a následným odstraňováním těchto nečistot. Tato část navazuje na dalńí, ve které je popsáno 

vyuņití vyrobeného syntézního plynu ve spalovacích motorech, plynových turbínách, hořácích 

a v palivových článcích. Následující kapitola popisuje princip kogenerace, tedy kombinované 

výroby elektrické a tepelné energie ze syntézního plynu. Dále pak celková účinnost 

kogenerace z biomasy a závěrem je zhotovená cenová analýza výstavby a provozu elektrárny 

na zplynování biomasy s kogenerační jednotkou. 

Prozatím větńina zplyňovacích zařízení s kogenerační jednotkou nejsou v neustálém 

provozu. Tyto výkyvy ve výrobě jsou způsobovány nespolehlivostí zařízení, které 

neodpovídají údajům poskytovaných výrobcem. Proto je zapotřebí častých oprav 

se společným odstavením zařízení, coņ zvyńuje náklady a dobu návratnosti investic. 

Pro výrobu syntézního plynu zplyňováním se dá i mimo biomasy vyuņít nejrůznějńích 

odpadů, jako jsou například pneumatiky nebo komunální odpad. V dneńní době je v České 

republice nejvíce rozńířeno skládkování komunálního odpadu, coņ by se snad v budoucnu 

mohlo změnit na vyuņívání tohoto odpadu energetickou cestou, např. zplyňováním. V tomto 

ohledu je jeńtě zapotřebí mnoha výzkumů, zejména v čińtění vyrobeného syntézního plynu, 

coņ ovlivňuje moņnosti jeho následného pouņití a vyřeńení problému nehomogenity 

komunálního odpadu. 
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