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1. Úvod 
Pokrok lidské civilizace je závislý mimo jiné i na dostatku energie. Zásoby fosilních 

paliv nejsou nevyčerpatelné, proto je třeba hledat i jiné obnovitelné zdroje. Práce je 

zaměřena na problematiku produkování kvalitní energie, uložené ve formě spalitelného 

plynu, z živé hmoty a odpadu.  

 

V experimentálních cvičeních se práce zabývá pyrolýzou a zplyněním biomasy. Je zde 

sledována rychlost zplynění,  produkce dehtu při zplynění a možnosti štěpení dehtu na 

dolomitovém a popelovém katalyzátoru. Výsledky jsou porovnány. 

2.Teoretická část 

2.1. Biomasa 

Biomasa je veškerá hmota biologického původu, kromě materiálů geologicky uložených 

ve formě fosilií. Veškerá biomasa vzniká v důsledku fotosyntézy tj. biologický proces 

přeměny světelné energie na chemickou [1] . Energeticky lze použít biomasu jako 

biopalivo. 

2.1.1. Biopaliva 

Jsou látky biologického původu, ze kterých se spalováním získává teplo. Jako biopalivo 

lze použít biomasu jak v původní, tak v upravené podobě. V současné energetice se jako 

zdroj biopaliv používají odpady ze zemědělství, lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu 

a také plodiny, které jsou primárně pěstovány pro energetické zpracování. 

Nejjednodušším a historicky nejstarším způsobem je spalování nijak chemicky 

neupravené biomasy (dřeva, zvířecího trusu, …).  Zásadním parametrem pro výhřevnost 

biopaliva je obsah vody, který u čerstvě sklizeného materiálu dosahuje vysokých 

hodnot, proto je lépe topit vysušenými palivy. Takto vysušené biopalivo může 

dosáhnout výhřevnosti, která se může blížit až hodnotě 18 MJ.kg-1, což je výhřevnost 

srovnatelná s horšími druhy hnědého uhlí [2].    

Biomasu je možno také různými procesy přeměnit na ušlechtilá paliva, která mají širší 

uplatnění. V současnosti je zkoumána možnost přeměny biopaliv na energoplyn pomocí 

procesu pyrolýzy resp. zplyňování. V praxi používané způsoby zušlechťování jsou 

uvedeny v Tab. 1. 
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Tab. 1 Přehled úprav biomasy a jejich využití [3] 

Zdroj biomasy Proces Hlavní produkty využití 
Fyzikální úprava 
(rozpojování,sušení) 

Kusové dřevo, 
štěpka, řezanka 

Densifikace (lisování 
do pelet, briket, 
balíků) 

Balíky, brikety, 
pelety 

 

Teplo, el. energie 

 
Karbonizace Dřevěné uhlí 
Zplyńování Energoplyn 

Pevná biomasa ze 
zemědělství a 
lesního 
hospodářství, 
odpady, energetické 
rostliny 

Pyrolýza Pyrolýzní olej, plyn 

Teplo, el. energie,  

Esterifikace Bionafta Pohonné hmoty 
(diesel) 

Energetické 
plodiny(olejniny, 
cukernaté plodiny) Fermentace (lihovým 

kvašením) 
Bioethanol Pohonné hmoty 

(benzín) 
Organický odpad 
(živočišné a potr. 
výroby ) 

Anaerobní digesce Bioplyn  Teplo, el. energie 

Zplyňování Energoplyn  Biologicky 
recyklovatelný 
odpad 

Anaerobní digestce Bioplyn 
Teplo, el. energie 

Biomasa se jako obnovitelný zdroj energie  těší velké  podpoře ze strany institucí jak 

státních, tak EU. Vzhledem k závazkům České republiky, kdy se stát zavázal k rozvoji 

obnovitelných zdrojů energie, lze očekávat nárůst podílu biomasy na podílu vyrobené 

energie. Česká republika se zavázala, že v roce 2010 bude podíl obnovitelných zdrojů 

na celkové výrobě energie 8%, tento závazek nebyl ovšem splněn. 

2.1.2. Pyrolýza biomasy 

Pyrolýza je proces, při kterém se biomasa zahřívá bez přístupu kyslíku na vysoké 

teploty. Pyrolýzními produkty jsou pyrolýzní plyn, který díky obsahu H2, CO, CH4 lze 

použít jako plynné palivo, a uhlíkatý zbytek ( pyrolýzní koks), který se dá použít jako 

palivo nebo jako surovina pro zplyňování.  

Při pyrolýze za nižších teplot z biomasy vlivem tepla vyprchají těkavé látky (jde  

především o kyslíkaté deriváty organických látek). Pokud tento proces proběhne 

dostatečně rychle, zkondenzováním jeho par lze připravit kapalné palivo tzv. bio-olej .  

Tato pyrolýza nastává v intervalu přibližně 200 až 500 ºC a nazývá se pyrolýzou 

nízkoteplotní. Pokud se vystavuje teplotě odpovídající nízkoteplotní pyrolýze dřevo, 
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mluvíme o karbonizaci (zuhelňování). Tímto postupem vzniká tzv. dřevěné uhlí 

(obsahuje přibližně 80% C), které se používá jako adsorbentu nebo bezdýmého paliva 

pro grilování [4].   

Při vysokoteplotní pyrolýze dochází k tak vysokému zahřátí, že se pevné organické 

látky se začnou štěpit na plynnou fázi (pyrolýzní plyn) a pevný zbytek (pyrolýzní koks). 

Kondenzát plynů obsahuje organické látky o vysoké molekulové hmotnosti (dehty). 

Vysokoteplotní pyrolýza probíhá při teplotách vyšších než 800 ºC. 

2.1.3. Zplyňování biomasy 

Zplyňování je termochemická přeměna organického materiálu na hořlavé plyny za 

působení vysokých teplot a zplyňovacích médií. Zplyňovacím médiem může být volný 

nebo vázaný kyslík ve formě oxidu uhličitého nebo vodní páry. Důležité je, aby volného 

kyslíku byl menší než stechiometrický podíl, jinak by došlo k totálnímu spálení 

biomasy. 

Hlavním produktem je energoplyn obsahující plynné složky: CO, CO2, CH4, H2, H2O, 

N2 plynné uhlovodíky a  dehet, tuhý zbytek obsahuje popeloviny případně i nezplyněný 

uhlík. Plynný podíl je bez složitého čištění použitelný jako palivo v různých aplikacích. 

Protože energoplyn obsahuje CO a H2 (syntézní plyn) je možno jej po vyčištění použít 

k výrobě syntetických pohonných hmot: methanolu nebo benzínu (procesem Fischer- 

Tropshovy syntézy). 

 

Zplyňování je složeno z více dílčích kroků: pyrolýza biomasy, heterogenní reakce 

uhlíkatého zbytku se zplyňovacím médiem, spalovací reakce zajišťující přívod tepla a 

další reakce . Chemické reakce doprovázející proces zplyňování jsou uvedeny v Tab. 2. 

Složení vystupujícího plynu je pak hlavně ovlivněno teplotou a použitým zplyňovacím 

médiem. Při použití vodní páry je v plynu vysoký podíl vodíku, při použití kyslíku, 

téměř výlučně vzdušného, je energoplyn bohatší na oxid uhelnatý.  
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Tab. 2 Chemické reakce probíhající při zplyňování biomasy a jejich reakční entalpie [5] 

Reakce 
Reakční entalpie 

-∆∆∆∆Hr  (kJ.mol-1) 

Reakce homogenní 

C + O2 → CO2 – 406,4 

2C + O2 → 2CO – 246,2 

C + CO2 → 2CO + 160,9 

C + H2O → H2 + CO + 118,6 

C + 2 H2O → 2 H2 + CO2 +16,2 

C + 2H2 → CH4 – 83,8 

Reakce heterogenní 

2CO + O2 → 2CO2 – 576,3 

2H2 + O2 → 2H2O – 482,2 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O – 801,1 

CO + H2O → CO2 + H2 – 42,4 

CO + 3H2 → CH4 + H2O – 206,7 

CO2+4 H2 → CH4 + 2 H2O -165,2 

 

Díky vyšší reaktivitě  biomasy oproti uhlí může její zplyňování probíhat za nižších 

teplot (cca 500°C). 

Kvalita vzniklého energoplynu závisí jak na použité biomase, tak i technickém a 
procesním provedení zplyňování. 

2.1.3.1. Technické provedení zplyňování 
Podle způsobu uložení surovin v reaktoru lze rozdělit zplyňovací procesy probíhající při 

atmosférickém tlaku na zplyňování v pevném (sesuvném) loži a na zplyňování ve 

fluidním loži, jejich schémata jsou na Obr. 1. Je možno provádět i zplyňování při 

vyšších tlacích – zplyňování v tlakových generátorech. 

Při zplyňování v pevném loži se surovina pohybuje směrem dolů jen tím jak sama 

odhořívá. Zařízení pro zplyňování v pevném loži lze konstruovat souproudně (org. 

materiál a zplyňovací médium postupují stejným směrem) nebo protiproudně (org. 

materiál a zplyňovací médium postupují opačným směrem). Protiproudé uspořádání má 

v plynu hodně vlhkosti a dehtu, dosahuje vysoký podíl nedopalu. Při souproudém 

zplyňování má vystupující plyn vysokou teplotu až 500°C, obsah vlhkosti a dehtu je 

nízký. 
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Obr.1  Schéma jednotlivých oblastí v reaktorech s pevným ložem [6]  

 

Při zplyňování ve fluidním loži je surovina ve vznosu díky proudu zplyňovacího média, 

svými vlastnostmi tak připomíná tekutinu. Zásadní výhodou je, že zplyňovaný materiál 

je dokonale obklopen zplyňovacím médiem, což zlepšuje výtěžnost procesu. Fluidní 

zplyňování probíhá při teplotách vyšších než 800 °C, což způsobuje, že organické látky 

se rozkládají na anorganické, tudíž má plyn nižší obsah dehtu a plynných uhlovodíků. 

Nevýhodou je technická náročnost  generátoru a velká tvorba prachu.     

2.2. Dehet 
Při zplyňování biomasy je v plynném produktu obsažen dehet, jeho hlavním zdrojem je 

prchavá hořlavina. Definovat dehet není jednoduché. Aktuální definice rozumí pod 

pojmem dehet všechny organické látky vroucí při vyšší teplotě než benzen (84,4 ºC [2]). 

Smyslově lze dehet popsat jako zapáchající látku černé barvy o vysoké viskozitě. 

Chemicky jde o směs tisíců látek, jejich koncentrace je různá. Složení vznikajícího 

dehtu, a tím i jeho vlastnosti, závisí na druhu biomasy zplyňovacím médiu i na průběhu 

samotného procesu pyrolýzy.  Dehet je téměř nerozpustný ve vodě a látky v něm 

obsažené vykazují nebezpečné vlastnosti podle Zákona o chemických látkách a 

přípravcích (karcinogenita,toxicita…)[7]. Pro snadnější pochopení problematiky 

dechtochemie byla zavedena klasifikace dehtu. 
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2.2.1. Klasifikace dehtu 
Jelikož je dehet směsí mnoha látek, lze jednoduše dehty rozdělit do čtyř kategorií podle 

transformace, rozdělení je uvedeno v Tab. 3. Jednotlivé skupiny mají jiné složení i jinou 

stabilitu. Čím vyšší skupina(resp. stupeň transformace), tím je látka stabilnější.  

 

Tab. 3 Rozdělení dehtu podle transformace 

Označení Typy látek Někteří zástupci 

Primární kyseliny, aldehydy, alkoholy cyklohexanon, kys. šťavelová 

Sekundární fenoly, nenasycené uhlovodíky fenol, kresol, cyklohexen… 

Terciární alkyl deriváty aromátů toluen, ethylbenzen… 

Těžce štěpitelný 

dehet (PAH) 

polyaromatické uhlovodíky anthracen, naftalen, pyren 

 

Složení dehtu je zásadním způsobem ovlivněno teplotou, závislost vystihuje Graf. 1. 

 

Graf.1 Vliv teploty na změnu složení dehtu [8] 

 

 

 

2.2.2. Dehet v energoplynu 
V případě, že je plyn přímo spalován jednoduše v hořáku a jeho teplota je nad teplotou 

kondenzace dehtu není obsah dehtu v plynu na obtíž. Dehet naopak zvyšuje výhřevnost 

a zdravotně nebezpečné dehty se zoxidují na neškodný CO2 a H2O. 
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Při použití energoplynu v turbíně mohou být dehty v plynu pouze v plynné podobě. Při 

kondenzaci dehtu v prostoru turbíny by došlo k ucpání turbíny. Další problém 

představuje, že by tepelným rozkladem dehtu vznikl koks, který by v prostoru turbíny 

činil problémy. 

Pro použití ve spalovacím motoru je nutné aby byl obsah dehtu menší než 50 mg.m-3. 

Při použití plynu v organických syntézách je nutno obsah dehtu ještě zásadně snížit. 

Z těchto důvodů je žádoucí, aby technologie zplyňování produkovala  plyn o nízké 

koncentraci dehtu 

2.2.3. Odstraňování dehtu z plynu 
Odstranění dehtu z plynu je možno provést mnoha způsoby. Základní rozdělení je na 

metody primární a sekundární. Liší se v tom, zda snižujeme dehet ještě během procesu 

zplyňování nebo snižují obsah dehtu v již vzniklém plynu. 

Primární metody odstranění dehtu mají za úkol, aby proces zplyňování proběhl tak, že 

vzniká málo dehtu. Zásadním parametrem je konstrukce reaktoru. Nejvíce dehtu 

produkuje protiproudý zplyňovač s pevným ložem (10 – 100 g.m-3), souproudé 

zplyňovače mají obsah dehtu oproti protiproudů nižší (0,1 – 2 g.m-3). Fluidní uspořádání 

zplyňování dává obsah dehtu v plynu 2 –5 g.m-3, plyn vystupující z cirkulačního 

fluidního zplyňování má obsah dehtu 1-20 g.m-3. Nejméně dehtu produkuje 

vícestupňové  zplyňování. 

Obsah dehtu ovlivňují i procesní podmínky zplyňování. Jedním z faktorů je použitý typ 

a množství zplyňovacího média, nejlepší vlastnosti vykazuje směs vodní páry a kyslíku. 

Nejméně dehtu vzniká, když je zplyňovacím médiem kyslík, kterého je  velké množství, 

to vede k vysoké teplotě, která podporuje krakování, ovšem mnoho kyslíku zvyšuje 

podíl oxidu uhličitého v plynu, který snižuje výhřevnost plynu. 

Mezi primární způsoby snižování obsahu dehtu v energoplynu patří taky vyšší teplota, 

doba zdržení a přítomnost pomocné látky (např. soli alkalických kovů). 

Cílem sekundárních metod odstraňování dehtu je snížit obsah dehtu již ve vstupním 

plynu. Tyto metody lze rozdělit na metod fyzikální a chemické. 

Nejjednodušší metodou je  kondenzace dehtu a jeho vypírání vodou. Při ochlazení 

pod teplotu rosného bodu, probíhá tvorba jemných kapiček dehtu a vzniká aerosol. 

Odloučení aerosolu od vody lze provést pomocí cyklonu nebo filtrací. Filtrace má tu 

nevýhodu, že kapalný dehet může vést k ucpání filtru. Tímto způsobem nelze odstranit 

ve vodě rozpustné složky dehtu, ty pak jsou obsaženy v odpadní vodě, ze které se musí 
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z hygienických důvodů odstranit. Navíc kondenzace dehtu spojená s vypírání vodou 

nedosahuje 100%-ní účinnosti.  

Další možností je absorpce v organických rozpouštědlech. Tento proces je obdobný 

jako při vypírání dehtu z koksárenského plynu pomocí pracích olejů, kdy se dehty 

(organické látky) rozpouštějí v podobném rozpouštědle. Dehty lze z pracího oleje 

izolovat a následně využít pro výrobu různých výrobků. Dehty je také možno 

absorbovat v bionaftě, takto nasycenou ji lze použít jako palivo. 

Dehet lze také z plynu odstranit adsorpcí na aktivním uhlí. 

Chemicky lze odstranit dehet tepelným krakováním nebo parním refermingem. 

Odstranění tepelným krakováním vyžaduje teplotu 1000-1300 ºC. Tohoto jevu je 

užíváno při souproudém zplyňování v pevném loži. Výhodou tepelného krakování je 

nízká cena, jednoduché řízení naopak má malou efektivitu [9]. Efektivita krakování 

roste s teplotou. 

Při chemickém odstraněním dehtu katalytickým parním reformingem organická látka 

reaguje podle reakčního schématu: CnHm + H2O → CO + H2 při vysokých teplotách za 

přítomnosti katalyzátoru.  

2.2.4. Katalyzátory pro štěpení dehtu 
Velice rozšířeným katalyzátorem pro štěpení dehtu je dolomit (CaMg(CO3)2 

krystalyzující v trigonální soustavě [10]). Katalytické štěpení dehtu v tomto případě 

probíhá v praxi při teplotě 650 ºC, při konverzi dehtu 60 až 80%, úplné rozložení dehtu 

nastane při teplotě nad  940 ºC [6]. Při katalytickém reformingu za použití dolomitu se 

pracuje při teplotách vyšších než jsou teploty, kdy vystupuje plyn ze zplyňovacího 

zařízení, proto je potřeba plyn ohřát např. jeho částečným spálením. Při použití 

dolomitu nejprve, dojde k jeho kalcinaci podle reakce: 

2323 COMgOCaCO)CaMg(CO ++→ , za vzniku oxidu hořečnatého. Oxid vápenatý 

vzniklý z  uhličitanu vápenatého reaguje s oxidem uhličitým zpětnou reakcí: 

23 CO CaO CaCO +↔ . Dolomit špatně rozkládá lehčí podíly dehtu. 

Niklový katalyzátor je aktivnější katalyzátory než dolomit, pracuje při nižší teplotě 

přibližně 630 ºC [11]. V praxi je nikl uložen na levnějším nosiči (např. zeolit), přesto je 

jeho konverze dehtu podstatně vyšší než u dolomitu [12]. Pro fungování niklového 

katalyzátoru je zásadní poměr uhlovodíků a vody v reakční směsi. Nepříjemnost 

niklového katalyzátoru je v tom, že v důsledku karbonizace vzniká uhlík, který ho 



  

9 

zanáší. Další nevýhodou je, že síra obsažená v plynu působí deaktivačně na katalyzátor, 

proto je nutno plyn odsířit. 

Jako velice kvalitní katalyzátory se ukazují soli alkalických kovů, především pak 

sloučeniny draslíku [13]. Štěpení na solích alkalických kovů dosahuje přibližně 70% 

konverzi při 650°C [14]. Katalyticky také působí i železité látky. 

Pro porovnání jednotlivých  metod je nutné zavést metodu, kterou by se dala změřit 

koncentrace dehtu v plynu. 

2.2.5. Tar Protokol 
Tar protokol je mezinárodně používaná metoda, která má za úkol analyzovat obsah 

dehtu v plynu. Princip měření je založen na přetržitém odběru vzorku plynu obsahující 

dehet.  

Zkoumaný plyn prochází skrz promývací baňky, kde se zachycuje v intervalu teplot: 

40° C až  - 70º C [15] .  Dehet je absorbován v organických rozpouštědlech o nízké 

teplotě varu, nejčastěji se jedná o isopropanol [16],lze použít i ethanol, 

dichlormethan,hexan, aceton. 

Stanovení dehtu pohlceného v nádobkách, lze provést gravimetricky nebo pomocí 

plynové chromatografie. Při gravimetrickém stanovení lze rozpouštědlo odstranit 

destilací, stripováním nebo jen jednoduchým odpařením a pak následným zvážením. 

Obsah dehtu pak lze jednoduše, pokud známe objem prošlého plynu, vypočítat. Při 

tomto postupu ovšem dochází k tomu, že kromě rozpouštědla se odpaří i část dehtu – 

především lehké podíly, pokud ovšem probíhá vypařování vždy za stejných podmínek, 

lze dosáhnout stejných ztrát a naměřené hodnoty je možno porovnat. 

Při stanovení zachyceného dehtu v trati Tar protokolu plynovou chromatografií, kdy je 

detektorem  hmotnostní spektrometr lze rozdělit jednotlivé složky dehtu, těžší podíly 

dehtu obsahující více než 7 aromatických kruhů ovšem nejsou detekovány vůbec. 

2.3. Ko-procesy 
Jde o společné zpracování (spalování, zplyňování, pyrolýza, zkapalnění) odpadů 

společně s uhlím resp. biomasou. V komunálním odpadu je zastoupen velkým poměrem 

organický odpad (plasty, papír, bioodpad), který je možno využit k energetickým 

účelům. U plastů je těžko separovat odpad podle chemického složení, aby se dal 

recyklovat, pro ko-zpracování se ovšem tato směs plastů hodí výborně. 
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Tyto procesy mají dvě zásadní výhody: 1. dojde ke snížení objemu odpadu, který se 

ukládá na skládku. 2. získá  z odpadu energie 3. některé nebezpečné odpady (použitý 

motorový olej, zdravotnický odpad…) se spálením zneškodní na neškodné látky. 

Česká republika v současné době zpracovává skládkováním téměř 100% odpadu [17]. 

Je zde tedy velký potenciál k rozvoji ko-procesů, které mají v rozvinutějších zemích 

podstatně větší zastoupení.  

Při ko-procesech nastávají problémy s tím, že některé plasty jsou při zpracování 

zdrojem škodlivých plynů. Vázaná síra (vulkanizační přísada gumy) přechází oxidací na 

oxid siřičitý, který způsobuje kyselé deště. Chlor (součást polyvinylchloridu) zase může 

přecházet do atmosféry v podobě škodlivých polychlorovaných bifenylů. Dusík pokud 

se zoxiduje na NO může vytvářet prokazatelně karcinogenní nitrosoaminy.  

2.4. Plynová chromatografie (GC – gas chromatography) 
Plynová chromatografie (dále jen GC)  je analytická instrumentální metoda separační, 

při které se oddělují složky obsažené ve vzorku.  

Princip: Vzorek se dávkuje do proudu nosného plynu (mobilní fáze), při tom se vzorek 

musí stát plynným. Nosný plyn unáší vzorek kolonou, ve které je stacionární fáze. 

Složky směsi se zdržují různě dlouho na stacionární fázi, což má za následek, že na 

detektoru vychází v různých časech. Výstup z detektoru se nazývá chromatogram. 

Přístroj pro měření metodou GC se nazývá chromatograf a je znázorněn na Obr. 2.  

 

Obr.2 Schéma plynového chromatografu 

 

 

Nosný plyn je inertní a dostupný plyn (Ne, Ar, N2). Za jeho přívodem do chromatografu 

je regulační systém, který zajišťuje velikost průtoku nosného plynu. 

Injektor slouží k zavedení vzorku do proudu nosného plynu. Roztoky se dávkují 

injekčními stříkačkami. Pro jedno stanovení stačí řádově µl vzorku. 
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V Koloně dochází k zdržení složek, obsahuje stacionární fázi. Existují dva typy kolon: 

náplňová a kapilární. Náplňová kolona je kratší a tlustší trubice z ocele nebo skla 

naplněna sorbetem (uhlík, silikagel, křemelina) [18]. Kapilární kolony jsou delší a užší. 

Kolona musí z důvodu reprodukovatelnosti výsledků pracovat při konstantní teplotě a 

tlaku. 

Detektor musí citlivě reagovat na přítomnost analytu. Odezva detektoru musí být přímo 

úměrná koncentraci analytu. Nejpoužívanější typy detektorů se označují TCD, FID, 

ECD. Tepelně vodivostní (TCD) měří změnu vodivosti žhavého vlákna, kterou 

způsobuje procházející látka. Plamenově ionizační (FID) měří ionizační proud 

vznikající spalováním vzorku [19]. Detektor elektronového záchytu (ECD) zachycuje 

proud elektronů. 

Chromatogram je závislost signálu detektoru na čase při GC. Jednotlivé látky (kvalita) 

rozeznáme podle času, kdy je zachytil detektor. Koncentraci jednotlivých látek 

(kvantita) poznáme podle plochy píku. V praxi chromatogram vyhodnocuje PC. 

3. Praktická část 

3.1.Cíle práce 
V experimentálním souproudém reaktoru s pevným ložem provést pyrolýzu a zplynění 

biomasy (fermentátu) v ko-procesu s gumou pomocí vodní páry, za pokud možno jinak 

stejných podmínek 

Zplynění provést bez katalytického štěpení dehtu pro zjištění obsahu dehtu vzniklého 

tímto procesem.   

Zplynění provést s dolomitovým katalyzátorem, který je v praxi nejběžněji používán. 

Zplynění provést s popelovým filtrem. Popelový filtr se svému obsahu solí alkalických 

kovů může mít dobré katalytické vlastnosti. 

Zplynit samotný popelový filtr, abychom odečtením jeho koncentrace dehtu v plynu od 

hodnoty ze zplynění s popelovým filtrem získali hodnotu porovnatelnou ze štěpením na 

dolomitu. 

Stanovit rychlost zplyňování již karbonizovaného paliva. 

3.2. Zařízení 

Byla sestaveno zařízení pro zplyňování. Zařízení není fyzikálním modelem, spíš než 

absolutní hodnoty výsledků byly relevantní zjištěné trendy.   

Zařízení se skládalo z reaktoru, kde docházelo ke zplyňování a štěpení dehtu, zásadním 

úkolem zbytku zařízení bylo získat vzorky pro analýzu. 
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3.2.1. Reaktor 
Pro měření byl sestaven laboratorní souproudý reaktor s pevným ložem v  provedení, 

jak ukazuje Obr. 3. Simuloval  jednotlivé vrstvy skutečného zplyňovače: dole byla zóny 

pyrolýzy biomasy, uprostřed zplyňování již karbonizované biomasy a nahoře filtr pro 

štěpení dehtu. 

 

Obr. 3 Reaktor [23] 

 
Jak je patrno z obrázku reaktor, byl složen se dvou částí. Ty byly k sobě přišroubovány 

a  utěsněny těsnící šňůrou namočenou ve vodním skle (vodný roztok křemičitanu 

sodného). Každá z těchto retort měla vnější elektrický zdroj tepla.  

Spodní retorta byla železná nádoba o podstavě rozměru 14,2 x 14,7 cm, její výška byla 

23,7 cm její objem byl téměř 5 dm3 (konkrétně 4,947 dm3). Spodní retorta byla plněna 

fermentátem (zemědělským odpadem po fermentaci) a nastříhanou gumou z pneumatik 

(velikost max 7 x 7 cm) v hmotnostním poměru 70:30. Spodní retorta byla naplněna 1 

kg paliva vždy ve stejných vrstvách (od spodu): 132,4 g fermentátu – 57,4, g gumy – 

152,9 g fermentátu – 45,8 g gumy – 184,9 g fermentátu – 56,3 g gumy – 178,6 g 

fermentátu – 69,5 g gumy – 51,2 g fermentátu – 71,5 g gumy.  

Spodní retorta byla vytápěna podle programu, kdy její rychlost rostla rychlostí 

2,5°C.min-1 a po dosažení konečné teploty 550°C ještě vydržela na této hodnotě ještě 20 

min v tento okamžik se otop vypnul současně byl zastaven přívod vody a odběr vzorku.  
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 Do spodní retorty byl zaveden  přístup vody, která do něj byla čerpána čerpadlem 

rychlostí 0,25 g.min-1. Čerpání vody začalo až, když byla  spodní retorta vyhřána na 

150°C a docházelo v ní k transformaci vody na vodní páru, která sloužila jako 

zplyňovací médium. 

Ve spodní retortě docházelo k pyrolýze náplně. 

Horní retorta měla tvar válce a její průměr byl 6 cm, její výška byla 67 cm, její objem 

byl přibližně 1,9 dm3. Na dně retorty byla umístěna grafitová ucpávka, která měla 

v sobě vyvrtané drobné otvory, které umožňovaly průchod plynů do vyšších částí 

reaktoru, ale zabraňovaly propadu pevného materiálu z horní retorty do spodní retorty. 

Horní retorta byla vybavena vnějším otopem, ten však sahal jen do výšky 50 cm. Horní 

retorta byla zahřáta na 900 °C, což je dostatečná teplota ke štěpení dehtu.  

Horní retorta byla nejprve naplněna karbonizátem (zpyrolozyvanou náplní dolní retorty, 

která byla získáná z předešlého měření) do výšky 32 cm, nad ní byl nasypán 

katalyzátor, aby výška jeho sloupce byla 32 cm. Na vrchu byl sloupec 3 cm volného 

místa, kde byl uzavíratelný otvor, kterým šlo pomocí teplotní sondy měřit teplotu 

vystupujícího plynu. Vždy byla změřena hmotnost náplní horní i  dolní retorty před i po 

zplyňování. 

3.2.2. Celková aparatura 
Schéma celkové zplyňovací aparatury je znázorněno na Obr. 4.  

Obr.4  Schéma zplyňovací aparatury [23] 
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Jak vyplývá z obrázku, zásadním zařízením je výše popsaný reaktor (1,2), do kterého 

byla čerpadlem vháněna voda(12). Plyn byl odváděn potrubími (3,4) z reaktoru pryč. 

Větší podíl plynu byl odváděn potrubím (3) do pračky, která byla z vnějšku chlazena 

studenou vodou a její úkol byl zachytit pevné podíly z plynu (dehet, uhličitan 

amonný…). Plyn byl spalován v hořáku (A). 

Část plynu byla odváděna potrubím (4) a sloužila k analýze plynu. Plyn nejprve 

promývacími baňkami  (6,7), které sloužily jako vzorkovací trať Tar protokolu. 

Promývací baňka (7) o objemu 500ml, která byla ochlazena na teplotu -30°C a měla za 

úkol vymrazit vodní páru obsaženou v plynu a samozřejmě i část dehtu. Další baňka 

byla naplněna 45 ml acetomu, který absorboval dehet, a měla pokojovou teplotu 

(+20°C), protože je aceton těkavý, většina ho vytěkala a později zkondenzovala 

v dalších baňkách. Další tři baňky byly ochlazeny  na teplotu  -30°C s tím, že v první 

bylo 5ml acetonu a ve zbylých dvou bylo po 10-ti ml acetonu. 

Za promývacími baňkami bylo čerpadlo (10), které vyrovnávalo tlakovou ztrátu plynu 

vyvolanou průchodem promývacími baňkami. Za tímto čerpadlem byl umístěn rotametr 

(není ve schématu), na kterém byla regulována výška na hodnotu 2 cm, což odpovídá 

průtoku 0,5 dm3.min-1.  Plynoměr (8) měřil objem plynu prošlý vzorkovací tratí Tar 

protokolu. Větší část plynu prošlého plynoměru byla spalována v hořáku (B). Malá část 

plynu byla jímána do plynové pipety (tzv. myši) o objemu 1100 ml tak, aby se plnila 

plynem konstantní rychlostí po celou dobu zplyňování, díky tomu byl pak vzorek 

reprezentativní. Po skončení zplyňování a tím i odběru vzorku se plyn ze vzduchové 

pipety použil jako nástřik pro plynovou chromatografii. 

3.3. Analytické vyhodnocení  plynu pomocí GC 
Měření probíhalo na plynovém chromatografu typu Chrom 5, jež byl vyroben firmou 

Laboratorní přístroje Praha. Jako nosný plyn byl použit dusík. Teplota kolony byla 

25°C. Chromatograf byl vybaven náplňovou kolonou, která byla naplněna stacionární 

fází na bázi zeolitů. 

 Protože byl přístroj opatřen teplotně vodivostním detektorem, který má dvě vlákna na 

jedno proudil čistý nosný plyn a na druhé vzorek, byl opatřen dvěmi kolonami. Bylo 

nutné, aby v obou kolonách byl stejný průtok, protože se zaznamenával rozdíl vodivostí 

jednotlivých drátků. Pro naše měření byl použit průtok kolonou 30 ml.min-1. Bez toho, 

aby byl průtok v obou kolonách stejný nešlo pokračovat dál i v průběhu práce bylo 
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nutno sledovat velikosti průtoků. Prakticky byly průtoky měřeny tak, že se měřil čas (v 

našem případě 40 s), za který projde hladina bulinky v průtokoměru objemem 20 ml. 

Dávkování vzorku proběhlo manuálně pomocí injekční stříkačky do šesticestného 

dávkovacího ventilu (kalibrační plyn byl dávkován přímo ze zásobní tlakové plynové 

lahve), poté došlo k otevření ventilu, kdy vzorek vstoupil do kolony (on column) a po 

několika sekundách byl ventil zavřen zpět. Analýza směsi trvala 5 min. Na detektoru 

byl nastaven proud 80 mA. 

Vyhodnocení vzorku bylo provedeno na počítači pomocí programu Chromatografická 

stanice pro Windows, což je univerzální program pro měření a vyhodnocování 

chromatogramů v plynové i kapalinové chromatografii [20]. Byly zaznamenány 4 píky, 

které označovaly  H2, CH4, CO a CO2 a dopočtem do 100% byl získán objemový 

zlomek N2, tudíž je možné, že se v některých měřeních (nesprávných) se vyskytlo 

objemové procento N2 záporné. Vždy bylo z jednoho vzorku plynu provedeno několik 

stanovení (obvykle 4), výsledky byly pak zprůměrňovány a z touto hodnotou se 

pracovalo dále. 

Přístroj byl kalibrován na kalibrační plyn o složení : 5% CH4, 20% CO, 15% CO2, 10% 

N2 a 50% H2 (pozn. uvedená procenta jsou objemová), což je složení, které přibližně 

odpovídalo složení plynu vznikajícího při zplyňování. Plyny vystupovaly z kolony 

v tomto pořadí s elučními časy uvedenými v závorce: vodík (tr = 1,11 min), oxid 

uhelnatý (tr = 1,35 min), metan (tr = 1,93 min) a nakonec oxid uhličitý (tr = 3,81 min).  

Kalibrace byla taky prováděna během měření a po vypálení kolony. 

Po mnoha měřeních došlo k zanesení kolony (především zkondenzovanou vodní parou), 

proto bylo třeba kolonu regenerovat a tím zlepšit její průchodnost a tím i zlepšit její 

analyzační schopnosti. Regenerace proběhla tak, že se kolona vytemperovala na teplotu 

150 °C po dobu 30 min. Po ochladnutí byla kolona kalibrována kalibračním plynem.    

3.4.Vyhodnocení Tar protokolu 
Pro správné vyhodnocení obsahu dehtu vznikajícím při zplyňování bylo nutno získat 

všechen dehet, který byl v plynu prošlém skrz vzorkovací trať. Nejprve byla 

propláchnuta přívodní trubička do promývacích baněk  (viz. popiska 4 Obr. Schéma 

zplyňovací aparatury ) acetonem, který byl pak nalit do odměrné baňky o objemu 200 

ml. Do této baňky byl nalit obsah všech promývacích baněk. Baňky byly z důvodu 

usazení části dehtu propláchnuty čistým acetonem a tento byl nalit opět do stejné 

odměrné baňky. Čistým acetonem byla odměrná baňka doplněna po rysku. 
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Z odměrné baňky bylo pipetováno 20 ml roztoku dehtu v acetonu do předem zvážených 

váženek (s přesností 0,0001 g). Naplněné váženky byly umístěny do digestoře, kde byly 

odsávány páry těkajícího acetonu. Váženky pak byly v časových intervalech (hodina 

nebo 0,5 hodiny) váženy dokud se  hmotnost nestala konstantní (vypařil se veškerý 

aceton).   

3.4.1.Příklad poklesu hmotnosti při vypařování acetonu  
Jsou použity hodnoty hmotnosti váženek při zplyňování  popelového filtru v závislosti 

na čase , které jsou uvdeny v Tab. 4, kde dolní index označuje dobu vypařování. 

Graficky je změna hmotnosti uvedena v Graf. 2. 

 

Tab.4  Hmotnosti váženek při vypařování acetonu  

Váženka mprázdné(g) m0hod (g) m1hod (g) m2hod (g) m2,5hod(g) m3hod (g) m3,5hod(g) m4hod (g) 

1 27,4365 47,2294 37,8896 29,3038 28,7368 28,2528 28,0995 27,9458 

2 25,1906 44,9842 36,7451 32,7432 29,8247 28,3360 25,9236 25,5897 

3 26,9301 46,7221 43,1569 39,3193 33,9839 29,2653 28,2473 27,5730 

 

Váženka m4,5hod (g) m5hod(g) m5,5hod (g) m6,5hod (g) m7,5hod (g) m8,5hod (g) m9,5hod (g) 

1 27,9073 27,8645 27,6998 27,5062 27,4550 27,4541 27,4544 

2 25,5414 25,4986 25,3202 25,2096 25,2095 25,2092 25,2092 

3 27,5237 27,4760 27,3303 27,0836 26,9522 26,9478 26,9480 

Graf.2  Závislost hmotnosti váženek na době vypařování 
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3.4.2. Výpočet obsahu dehtu v plynu 
Jsou zde použity hodnoty ze zplyňování s dolomitovým filtrem 

Výpočet celkové hmotnosti dehtu 

pipet

celk

V

V
).m-(m  m 0adehet =       (g) 

ma – hmotnost váženky po odpaření acetonu   (g) 

m0 – hmotnost prázdné váženky     (g) 

Vcelk – objem roztoku dehtu v acetonu v odměrné baňce  (ml) 

Vpipet – objem roztoku dehtu v acetonu pipetovaná k odpaření (ml) 

mdehet – hmotnost dehtu v plynu      (g) 

 

pipet

celk

V

V
).m-(m  m 0adehet =  

g
V

V

pipet

celk 176,0
20

200
).7304,267480,26().m-(m  m 0adehet =−==  

 

Výpočet hmotnostní koncentrace dehtu v plynu [21] 

plyn

dehet
dehet V

m
=ρ         (g.m-3) 

mdehet – hmotnost dehtu v plynu (průměr ze všech hodnot)  (g) 

Vplyn – objem plynu prošlý promývacími baňkani (z plynoměru) (m3) 

dehetρ  - hmotnostní koncentrace dehtu v plynu   (g.m-3) 

 

plyn

dehet
dehet V

m
=ρ  

0733,0

176,0=dehetρ  

3.40,2 −= mgdehetρ  

3.5. Výpočet výhřevnosti plynu [22] 

Pro výpočet použito složení  plynu vzniklého při zplyňovaní s popelovým filtrem. 

4422 ,,, ... CHnCHCOnCOHnHn QQQQ ϕϕϕ ++=     (MJ.m-3) 

2Hϕ - objemový zlomek vodíku      (-) 

2,HnQ - výhřevnost vodíku      (MJ.m-3) 
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COϕ - objemový zlomek oxidu uhelnatého     (-) 

COnQ , - výhřevnost oxidu uhelnatého     (MJ.m-3) 

4CHϕ - objemový zlomek methanu      (-) 

4,CHnQ - výhřevnost methanu      (MJ.m-3) 

nQ - výhřevnost plynu      (MJ.m-3) 

 

4422 ,,, ... CHnCHCOnCOHnHn QQQQ ϕϕϕ ++=  

833,33.0579,0633,12.2169,0783,10.509,0 ++=nQ  
3.19,10 −= mMJQn  

 

3.6. Výpočet spalného tepla plynu [22] 

Pro výpočet použito složení  plynu vzniklého při zplyňovaní s popelovým filtrem. 

4422 ,,, ... CHVCHCOVCOHVHV QQQQ ϕϕϕ ++=     (MJ.m-3) 

2Hϕ - objemový zlomek vodíku      (-) 

2,HVQ - spalné teplo vodíku      (MJ.m-3) 

COϕ - objemový zlomek oxidu uhelnatého     (-) 

COVQ , - spalné teplo oxidu uhelnatého    (MJ.m-3) 

4CHϕ - objemový zlomek methanu      (-) 

4,CHVQ - spalné teplo methanu     (MJ.m-3) 

VQ - spalné teplo plynu      (MJ.m-3) 

 

4422 ,,, ... CHVCHCOVCOHVHV QQQQ ϕϕϕ ++=  

819,39.0579,0633,12.2169,0745,12.509,0 ++=VQ  
3.54,11 −= mMJQV  

3.7. Výpočet konverze katalytické štěpení 
Pro štěpení dehtu dolomitovým filtrem. 

%100.
0

0

ρ
ρρα −

=         (%) 

0ρ - hmotnostní koncentrace dehtu v plynu bez kat. štěpení  (g.m-3) 

ρ - hmotnostní koncentrace dehtu v plynu po kat. štěpení   (g.m-3) 

α - konverze katalytického štěpení      (%) 
 

%100.
0

0

ρ
ρρα −

=  

%100.
52,12

40,252,12 −=α  

%81=α  
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3.8. Zplyňování bez katalytického filtru 
Bylo provedeno zplynění fermentátu s gumou a karbonizátu podle postupu uvedeného 

výše. Cílem pokusu bylo zjistit koncentraci dehtu v plynu po zplynění bez katalytického 

štěpení dehtu, dále určit složení, výhřevnost a spalné teplo plynu. Z důvodu zachování 

sloupce teplé hmoty v horní retortě byl katalytický filtr nahrazen porcelánovými 

miskami, které nevykazují katalytické vlastnosti.  

3.9. Zplyňování s dolomitovým filtrem 
Bylo provedeno zplynění fermentátu s gumou a karbonizátu podle postupu uvedeného 

výše. Cílem pokusu bylo zjistit koncentraci dehtu v plynu po zplynění s katalytickým 

štěpením dehtu na dolomitovém filtru, dále určit složení, výhřevnost a spalné teplo 

plynu. 

Byl použit dolomit užívaný při výrobě vysokopecního aglomerátu, jelikož však měl 

zrnitost 0 – 4 mm, musel být přesít sítem o okatosti 1 mm, čímž se získala zrnitost 1 – 4 

mm.  

3.10. Zplyňování s popelovým filtrem 
Bylo provedeno zplynění fermentátu s gumou a karbonizátu podle postupu uvedeného 

výše. Cílem pokusu bylo zjistit koncentraci dehtu v plynu po zplynění  s katalytickým 

štěpením dehtu na popelovém filtru, dále určit složení, výhřevnost a spalné teplo 

plynu.Byl použit popel vzniklý pyrolýzou a zplyňováním směsi fermentátu a gumy. 

Popel obsahuje látky alkalických kovů a kovů alkalických zemin, které mají katalytické 

vlastnosti pro štěpení dehtu viz. Tab. 5.  

Tab.5  Složení popele  [23] 

Prvek Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 

hm% <1 5,5 8,2 46,8 6,3 1,23 4,25 13,9 0,47 0,172 12,1 

3.11. Zplyňování popelového filtru 
Bylo provedeno zplynění fermentátu s gumou a karbonizátu podle postupu uvedeného 

výše, s tím rozdílem, že spodní retorta zůstala prázdná. Cílem pokusu bylo zjistit 

koncentraci dehtu v plynu po zplynění popelového filtru, dále určit složení, výhřevnost 

a spalné teplo plynu. Byl použit stejný popel jako v předešlém měření. 
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3.12. Stanovení rychlosti zplyňování 
Při tomto měření se zjišťovalo, jak se mění složení plynu vzniklého zplyňováním 

karbonizátu v závislosti na čase.  

Byla sestavena aparatura podle Obr. 5. 

Obr.5  Schéma aparatury pro stanovení rychlosti  zplyňování 

 
Spodní retorta nebyla naplněna, její teplota byla 200°C a byla do ní přiváděna voda 

rychlostí 0,5 g.min-1, kde se transformovala na vodní páru. 

Horní retorta byla naplněna karbonizátem  do výšky 63 cm, byla zvážena hmotnost 

dodaného karbonizátu. Horní retorta byla zahřáta na 900°C. Karbonizát zde reagoval 

s vodní parou za vzniku energoplynu. 

Vzniklý plyn byl spalován. V časových intervalech hodiny resp. 1,5 hodiny byl 

odebírán vzorek plynu do plynové pipety. Z plynové pipety byl vzorek nasán do 

injekční stříkačky přes promývací baňku, naplněnou konc. kyselinou sírovou, kde byla 

pohlcena vodní pára. Plyn z injekční stříkačky byl nastříknut do chromatografu, kde byl 

analyzován. 

Zplyňováni probíhalo dokud vznikal plyn, který byl schopen hořet (tj. 29,5 hodin 

čistého času). 

Po skončení zplyňování byla zvážena hmotnost náplně horní retorty. Byla vytvořena 

grafická závislost složení plynu na čase a závislost energetických vlastností plynu na 

čase. 
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4. Výsledky a pozorování 

4.1. Výsledky a pozorovaní při zplyňování  

Složení, výhřevnost, spalné teplo, koncentraci dehtu v plynu a případnou konverzi dehtu 
pro jednotlivá měření lze nalézt v Tab. 6.  

 

Tab. 6 Vlastnosti jednotlivých plynů ze zplyňování 

Název  

zplynění 

H2 

(obj.%) 

CO 

(obj.%) 

CH4 

(obj.%)

CO2 

(obj. %) 

N2 

(obj.%) 

Výhřevnost 

(MJ.m-3) 

Spalné 

teplo 

(MJ.m-3) 

Hm.konc. 

dehtu  

(g.m-3) 

Konverze 

(%) 

Bez katal. 

filtru 

44,52 18,31 9,74 15,80 11,63 10,60 11,85 12,52 0 

S dolomit. 

filtrem 

33,33 21,47 7,05 20,03 18,12 8,83 9,76 2,40 81 

S popel. 

filtrem 

50,90 21,96 5,79 12,17 9,18 10,30 11,53 4,16 67 

Popelového 

filtru 

36,85 22,36 0,89 15,4 24,5 7,12 7,88 1,06 - 

 

Hmotnosti náplní horní a dolní retorty před a po zplynění v jednotlivých experimentech 

jsou uvedeny v Tab. 7. 

 

Tab.7 Hmotnosti náplní reaktoru před a po zplynění 

náplň spodní 

retorty 

náplň horní retorty  Název  

zplynění 

před 

(g) 

po 

(g) 

fermentát 

(g) 

Štěpící 

filtr (g) 

Náplň horní retorty po 

zplynění (g) 

Úbytek hmotnosti 

v horní retortě (g) 

Bez katal. 

filtru 

1000 510 403 460 863 0 

S dolomit. 

filtrem 

1000 577 368 1545 1419 494 

S popel. 

filtrem 

1000 597 352 392 742 2 

Popelového 

filtru 

0 0 265 447 663 49 
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Vzniklý plyn hořel modrým plamenem, ovšem při teplotě 430 ºC, došlo ke změně barvy 

plamene na žlutou a k většímu vývinu plynu, to bylo způsobeno rozkladem gumy. 

Při rozebírání aparatury ze štěpení bez katalytického filtru bylo pozorováno, že 

porcelánové misky, které byly ve vyšší části horní retorty, kde už nedosahovaly topná 

tělesa pece, byly pokryty sazemi. V místě, kde misky byly v oblasti s topnými tělesy 

 (teplota 900 °C), byly misky pokryty stříbrnou sklovitou vrstvou pyrolytického uhlíku. 

Toto pozorování dokazuje, že v horní retortě docházelo k pyrolýze dehtu, nedocházelo, 

ale k parnímu reformingu. Vzniklé saze, resp. pyrolytický uhlík, jsou při  případném 

užití v turbíně nebo motoru nepřípustné. 

Při zplyňování s dolomitovým filtrem došlo k vysokému úbytku hmotnosti v horní 

retortě, který byl způsoben kalcinací dolomitu, za vzniku oxidu uhličitého, který měl 

tím pádem ve vzniklém plynu vysokou koncentraci. V trubici odvádějící plyn (viz Obr. 

Schéma zplyňovací aparatury bod 4 ) se zachytilo na jejím vnitřním povrchu velké 

množství krystalické látky nerozpustné ve vodě avšak rozpustné v lihu – naftalenu. 

Vysoká koncentrace naftalenu v plynu dokazuje již uváděný fakt (viz. kapitola: 

Chemické sekundární metody odstraňování dehtu), že dolomit špatně rozkládá lehčí 

podíly dehtu.  

4.2. Výsledky a pozorovaní při stanovení rychlosti zplyňování  
Výsledky složení, výhřevnosti a spalné teploty získané postupným zplyňováním 

karbonizátu získané při měření rychlosti zplyňování jsou v Tab. 8, graficky je tato 

závislost v Graf. 3 a Graf. 4. 

 

Tab.8 Závislosti složení, výhřevnosti a spalné teploty na čase 

 

časová změna (h) 0,5 1,5 2,5 3,5 5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 

vodík(obj.%) 52,94 53,79 53,57 57,02 46,8 48,25 52,55 53,06 52,36 52,82 

oxid uhelnatý (obj.%) 22,15 20,05 17,65 16,2 15,1 24,48 24,84 24,77 24,31 22,2 

methan(obj.%) 1,82 1,72 1,75 1,8 1,85 1,45 1,64 1,83 1,82 1,78 

oxid uhličitý(obj.%) 13,91 15,17 17,05 20,4 19,3 14,27 17,83 19,61 19,99 21,19 

dusík(obj.%) 9,18 9,27 9,98 4,58 16,95 11,55 3,14 0,73 1,52 2,01 

výhřevnost (MJ.m-3) 9,16 8,95 8,63 8,84 7,62 8,81 9,39 9,51 9,37 9,14 

spalné teplo (MJ.m-3) 10,27 10,07 9,75 10,03 8,61 9,82 10,49 10,62 10,47 10,24 
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Časová změna (h) 10 11 12 13 14 15 16 17 18,5 19,5 

vodík(obj.%) 56,92 50,2 55,09 52,17 54,2 50,83 48,22 53,04 50,19 52,59 

oxid uhelnatý (obj.%) 23,99 21,86 22,74 21,65 21,01 17,45 15,78 16,5 15,29 16,62 

methan(obj.%) 1,9 1,85 2,05 2,01 1,94 1,62 1,46 1,58 1,24 1,45 

oxid uhličitý(obj.%) 23,3 23,55 26,76 26,1 28,12 19,14 20,1 21,74 19,72 20,31 

dusík(obj.%) -6,11 2,54 -6,64 -1,93 -5,27 10,96 14,44 7,14 13,56 9,03 

výhřevnost (MJ.m-3) 9,85 8,84 9,55 9,08 9,19 8,27 7,72 8,37 7,79 8,29 

spalné teplo (MJ.m-3) 11,04 9,89 10,71 10,18 10,33 9,33 8,72 9,47 8,82 9,38 
 

Časová změna (h) 20,5 21,5 22,5 23 24 25 27 28 29,5 

vodík(obj.%) 46,92 45,42 50,42 41,89 51,2 47,61 43,72 45,5 23,16 
oxid uhelnatý (obj.%) 13,42 14,2 14,67 13,3 15,58 14,17 10,11 9,72 8,55 
methan(obj.%) 1,54 1,16 1,18 0,85 0,89 0,64 0,51 0,49 0,35 
oxid uhličitý(obj.%) 19,33 19,31 20,71 19,12 18,89 17,82 18,64 18,82 17,11 
dusík(obj.%) 18,79 19,91 13,02 24,84 13,44 19,76 27,02 25,47 50,83 

výhřevnost (MJ.m-3) 7,31 7,11 7,71 6,50 7,81 7,15 6,17 6,31 3,70 

spalné teplo (MJ.m-3) 8,29 8,04 8,75 7,36 8,85 8,11 7,05 7,22 4,17 
 

 

Graf.3  Složení vznikajícího plynu v závislosti na čase 
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Graf.4 Výhřevnost a spalné teplo vznikajícího plynu  v závislosti na čase 
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Před zplyňováním měla náplň horní retorty hmotnost 537 g, po zplynění vážila náplň 

horní retorty 392 g. Hmotnostní úbytek tedy činil 145 g tj. 27%.
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5. Závěr  

Po zplynění a vyhodnocení výsledků jsem došel k závěrům: 

• Použitím dolomitového filtru se sníží obsah dehtu, konverze činí 81 %, což je 

hodnota odpovídající hodnotám uváděným v literatuře. 

• Popelový filtr vede ke konverzi dehtu 67%. Odečtením dehtu produkovaného 

samotným popelovým filtrem však získáme konverzi dehtu  75%. 

• Při použití dolomitového filtru se získá méně výhřevný plyn, je to způsobeno 

oxidem uhličitým uvolněným při kalcinaci dolomitu. 

• Rychlost zplyňování karbonizátu vodní parou probíhá pomalu, je to způsobeno, 

tím, že jde o heterogenní reakci, které probíhají oproti homogenním reakcím 

složitějším a zdlouhavějším mechanismem. 

Je třeba si uvědomit, že téměř polovina popele je tvořena inertními sloučeninami 

křemíku. 

Při práci nebyla zkoumána schopnost katalyzátorů štěpit dehty v závislosti na době 

jejich používání, lze předpokládat, že s časem klesá. Zásadní výhodou popele je, že 

v případné průmyslové aplikaci by se nemusel kupovat nový katalyzátor a jen by se 

použil odpad ze zplyňování. 

Podmínky zplyňování nelze považovat za optimální. Bylo by třeba provést řadu 

dalších pokusů s rozdílnou teplotou, dobou ohřevu… , což je oblast, kam by se mohl 

odebírat další výzkum.
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