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Anotace  

Disertační práce „Zvyšování výhřevnosti a kvality plynu ze zplyňování biomasy“ se 

zabývá problematikou zvyšovaní kvality plynu ze zplyňování biomasy  produkovaného 

zplyňovačem VT1 umístěném na Výzkumném energetickém centru. Tato práce vznikla na 

základě několika řešených projektů týkajících se výroby elektrické energie a tepla 

zplyňováním pevných paliv.  

Práce začíná stručným úvodem a představuje cíle a způsoby jejich dosažení. Další 

kapitola představuje přehled nejnovějších technologií vyvinutých na českém, evropském, ale  

i celosvětovém trhu. V práci jsem představil také technologie, které jsem realizoval jako člen 

výzkumného týmu na Výzkumném energetickém centru. 

Teoretická část představuje popis procesu zplyňování s širší analýzou typů reakcí 

vyskytujících se v průběhu procesu konverze paliva. Značná pozornost je věnována 

nečistotám obsaženým v generátorovém plynu a také primárním a sekundárním metodám 

zlepšování jeho kvality. Jsou zde také představeny postupy návrhu reaktorů ke zplynování 

paliva, umožňující dosažení nejlepších výsledků s vyhnutím se nejčastějším problémům, jako 

je například tání popela. 

Experimentální část disertační práce představuje pět experimentů. Základem výzkumu 

při všech experimentech byl souproudý reaktor VT1, který byl upraven pro realizaci 

zvolených úloh. Experimenty byly prováděny se smrkovými peletami. Nejprve bylo 

hodnoceno chování reaktoru při různých teplotách v redukční zóně, stejně jako pro různé 

rozsahy výkonu. Na základě těchto zkušeností byla do procesu zplyňování přidána, do 

různých zón lože, vodní pára a kyslík a cílem bylo posouzení vzájemného působení dalších 

médií v procesu zplyňování a složení výsledného plynu. V následujících dvou sériích 

experimentů byly posouzeny dopady přidávání dolomitu a halloysitu na proces zplyňování. 

Jejich základem byly  laboratorní testy ve vysokoteplotní peci. Cílem poslední série měření 

bylo ověření provozních vlastností vysokoteplotního patronového filtru, vyrobeného  

z keramických vláken. 

V poslední analytické kapitole jsem posuzoval dopady přidávání různých médií  

a aditiv na parametry provozu reaktoru a účinnost přeměny paliva v procesu zplyňování. Širší 

analýza účinnosti zplyňování paliva umožnila vyhodnocení dalších provedených pokusů. 

Závěr práce shrnuje všechny důležité výsledky, zdůrazňuje přínosy této práce  

a nastiňuje možnost pokračování výzkumu v dané oblasti.  
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Annotation 

Dissertation "Improving high heating value and quality of gas from biomass 

gasification" deals with the topic of raising the quality of gas from the gasification of biomass 

gasification in the reactor VT1 developed in Energy Research Center. This thesis is based on 

the several projects about the production of electricity and heating by solid fuels gasification. 

Work begins with a brief introduction and presentation of the objectives and ways of 

achieving them. In the next chapter there is presented review of latest technologies developed 

in the Czech, European and global markets. There are also presented technologies developed 

in collaboration with Energy Research Center. 

Theoretical part of dissertation shows description of the gasification process with  

a wider analysis of the types of reactions occurring during the fuel conversion process. 

Considerable attention is given to the emerging contamination in gas generator and the 

primary and secondary methods of improving the gas quality. This part is devoted to tips how 

to design reactors for the gasification of fuels to achieve the best results and avoid problems 

such as with the melting of the ash. 

The experimental part of the thesis is composed of five individual experiments. The 

basis for research in all experiments was a downdraft reactor VT1, which was adequately 

prepared to carry out the planned research. The study began with experiments related to the 

assessment of the behaviour of the reactor with spruce pellets at different temperatures in the 

reduction zone and for different ranges of performance. Based on these experiences to the 

gasification process was added to the various bed zones: steam and oxygen, whose aim was to 

assess the interaction of additional agents for the gasification process and the composition of 

the resulting gas. 

In the next two series of experiments there have been assessed the impact of adding 

dolomite and halloysite to fuel on the gasification process, which began with the evaluation of 

laboratory tests in high-temperature furnace. Last series of measurements was dedicated to 

test the properties and the ability to separate dust in high-temperature cartridge filter based on 

elements made of ceramic fibres. 

The last analytical chapter considers the effects of adding various types of media and 

additive on the parameters of the reactor and the fuel conversion efficiency in the gasification 

process. A wider analysis of the efficiency of gasification of fuel has allowed evaluating 

conducted experiments. 
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The conclusion summarizes all important results, highlights the benefits of this work 

and outlines the possibility of continuing research in this area. 

 

Klíčová slova: zplyňování biomasy, zvyšováni kvality a výhřevnosti plynu, primární  

a sekundární metody čistění, vysokoteplotní odstraňováni prachu 

 

Keywords: biomass gasification, improving quality and high heating value of gas, primary 

and secondary methods for cleaning, high temperature gas purification 
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1. Seznam použitého označení 
Latinská abeceda  
A konstanta [-] 
a charakteristický rozměr lože [-] 
b charakteristický rozměr lože [-] 
BTNI  skupina benzen-toluen-naftalen-isobutan [-] 
BTX skupina benzenu, toluenu a xylenu  [-] 

CH2CI2 dichlorometan  [-] 

CHyOx biomasa [-] 

cm stupeň hrozby struskování [-] 

cp tepelná kapacita generátoru plynu [kJ/kgK] 

CxHy vyšší uhlovodíky [-] 

dh velikost zúžení [mm] 

dr vnitřní rozměr reaktoru [mm] 

Fgj0 počáteční průtok plynu [mol/s] 

FI průtok plynu v instalaci [m3
N/h] 

F-T  syntéza Fischer-Tropsch [-] 

GH zatížení hrdla [m3
N/hcm2] 

Gtotal minimalizace volné entalpie [kJ] 
HHV spalné teplo [kJ/m3

N] 

k1 koeficient [-] 

kb dopředná rychlost reakcí [1/s] 

Keff tepelná vodivost [W/mK] 

kf zpětná rychlost reakcí [1/s] 

km konstanta rychlosti reakce [-] 

Kx chemická rovnovážná konstanta [-] 
LHV výhřevnost [MJ/m3

N] 
M koncentrace vlhkosti v palivu [%] 

Mi molární hmotnost i-té sloučeniny  [kg/kmol] 

mi hmotnostní tok plynu  [kg/h] 

mO2, stech stechiometrická spotřeba kyslíku [kgO2/kgpal] 

mpal průtok paliva [kg/h] 

Qi
r výhřevnost plynu [MJ/m3

N] 
R plynová konstanta [kJ/Kmol] 

rm stupeň konverze uhlíku [-] 
STBR steam to biomass ratio [-] 
T teplota [°C] 

tA teplota počátku měknutí  [°C] 
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tB uzanční teplota tání  [°C] 

tC uzanční teplota tečení [°C] 
Te teplota elektronů v nízkoteplotní plazmě [eV] 

Tkon teplota kondensace [°C] 

tS teplota počátku sintrace  [°C] 
u zdánlivá rychlost [m/s] 

Umf začátek kritické rychlosti fluidace [m/s] 

Ut povrchová rychlost strhávání částic prachu [m/s] 

VO2 objemový průtok kyslíku [m3
N/h] 

Vplyn  průtok vyrobeného plynu  [m3
N/h] 

Vvzd objemový průtok vzduchu [m3
N/h] 

Vw neobsazený objem lože [m3] 

Vz celkový objem lože [m3] 

wmf  počáteční rychlost fluidace [m/s] 

Wout tok uhlíku odlétávajícího z lože [mol/s] 

wr vlhkost v palivu [%] 

wr rychlost ztráty reagentu [mol/s] 
X souřadnice [-] 
x koeficient kyslíku [-] 
Y souřadnice [-] 
y koeficient vodíku [-] 
 
Řecká abeceda  
β součinitel chemické exergie [-] 
∆p tlaková ztráta [Pa] 
ε pórovitost lože [-] 

ηC celková účinnost konverze prvku C [-] 

ηCE účinnost výroby studeného plynu  [-] 

ηC-H účinnost přeměny prvku C do hořlavých plynů [-] 

ηHE účinnost výroby horkého plynu  [-] 
θ  reakční doba [s] 
λ zplyňovací poměr [-] 

λC konstanta Lagrangea [-] 

λH konstanta Lagrangea [-] 

λO konstanta Lagrangea [-] 

ρ hustota [kg/m3] 

ρb  hustota lože [kg/m3] 

ρplyn  hustota generátorového plynu  [kg/m3
N] 

υtor rychlost torifikace [°C/min] 
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ψ exergetická účinnost procesu zplyňování [-] 

еch,pal  chemická exergie [kJ/kg] 
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2. Úvod 
Lidský rozvoj úzce souvisí s množstvím dostupné energie, kterou člověk může použít 

pro svou vlastní potřebu. To je patrné zvlášť na přelomu posledních dvou století, ve kterých 

byl rozvoj lidské společnosti obzvláště dynamický. V případě ještě rychlejšího vývoje by byl 

člověk schopen spotřebovat ještě mnohem větší množství energie. Tento aspekt souvisí  

s technologickým rozvojem, a s tím spojeným rozvojem energetiky, která pohání tento vývoj. 

Osmdesát procent roční spotřeby energie pochází z fosilních paliv (údaje za rok 2007), 

které jsou zdrojem emisí skleníkových plynů. Podle matematíckých modelu jsou zodpovědné 

za zvýšení průměrné teploty zemského povrhu o 0,75°C v období 1860-1900. Předpokládá se, 

že omezení tohoto jevu je hlavní výzvou dnešní doby. Z tohoto důvodu si Evropská unie 

stanovila velmi ambiciózní cíle: snížení emisí skleníkových plynů o 20% a zvýšení podílu 

výroby energie z obnovitelných zdrojů energie o 20% ve srovnaní s rokem 1990. Znamená to 

nárůst podílu výroby energie z biomasy do roku 2020 o 850 TWh, což znamená 

zdvojnásobení výroby v porovnání s rokem 2007. V současné době roční narůst činí pouze 25 

TWh, což představuje jednu třetinu z předpokládaného růstu [25]. Základem bude biomasa, 

která bude zodpovědná za zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů, a proto bude  

v centru pozornosti. Tato skutečnost je zobrazena na následujícím grafu č. 1, který 

představuje podíl energie z různých obnovitelných zdrojů. V České republice je tento narůst 

viditelný, což potvrzuje každoroční nárůst prodeje palivového dříví asi o 100 tis. tun. 

 
Graf č. 1 Globální růst spotřeby energie vyrobené z obnovitelných zdrojů  

 
Zvýšení podílu biomasy ve výrobě energie je také spojeno s využitím jiných způsoboů 

konverze paliva na elektřinu a teplo (fermentace, pyrolýza). 
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Proces zplyňování v posledních padesáti letech prožívá renesanci a společně  

s vývojem nových technologií a materiálů vstupuje do nových odvětví průmyslu. Dynamický 

rozvoj této technologie (reaktory 1000 MW), především v Číně, kde je požadavek na energii 

obrovský a stále rok od roku roste, má vliv i na zájem EU o toto téma. EU plánuje částečně 

financovat několik velkých instalací v jednotlivých členských státech. Jedná se o technologie 

zplyňování černého uhlí a lignitu. 

Technologie zplyňování biomasy budou mnohem menší a budou hodně odlišné  

v závislosti na umístění. Vysoká dostupnost dřevní biomasy ve skandinávských zemích 

umožňuje provoz zařízení 60 MWe (Švédsko VEGA). Nicméně, směrem na jih Evropy, 

instalace na biomasu nepřesahují velikostí 15 MWe (Anglie Yorkshire - 8 MWe, Dánsko 

projekt Biocykle 7 MWe, Rakousko Gussing 2 MWe, Itálie Di Cascina 14 MWe). Ukazuje to, 

že zařízení pro zplyňování biomasy by měly spíše patřit do decentralizované energetiky, 

protože takové systémy by bylo jednodušší realizovat a to z důvodů logistických (dostupnost 

biomasy), technických (kapacita sítí pro přenos elektřiny), ekologických i sociálních důvodů. 

Třetí cíl EU je zvýšení energetické efektivity o 20% v různých odvětvích průmyslu. 

Aktivity evropské komise mají za cíl zavedení povinných minimálních požadavků na účinnost 

v instalacích vyrábějících elektřinu, teplo a chlad pro zařízení s kapacitou nižší než 20 MW 

[1]. Tyto požadavky se vztahují také na větší systémy s příslušnou úpravou výkonu. 

Hlavní oblastí podpory EU je výstavba nových zařízení pro kogeneraci, využívající 

místních zdrojů biomasy. Výstavba těchto nových zařízení bude však vyžadovat zvýšení 

účinnosti zařízení, která budou obvykle založena na procesu zplyňování. Největší pozornost 

bude věnována generátorům plynu, které jsou základem technologií a kvalitě vyrobeného 

plynu. K vyřešení tohoto problému by měla napomoci také má disertační práce, která se 

zabývá zlepšením kvality generátorového plynu, vznikajícího při zplyňování biomasy. 

Dalším důležitým aspektem využívání kogeneračních zařízení bude využití vysokého 

potenciálu agropaliv, dostupných v mnoha oblastech České republiky [72]. Kromě zkoumání 

tématu zplyňování biomasy a metod zlepšení kvality plynu jsem se v práci věnoval rovněž 

používání agropaliv.  

Během zkoumání různých aspektů konverze agropaliv jsem prováděl testy ve 

Výzkumném energetickém centru v laboratorních podmínkách, jakož i na 100 kW instalaci  

s cílem zjistit efektivnost využití jejich potenciálů v procesu zplyňování.  
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3. Cíle disertační práce 
Proces zplyňování je v současné době převáděn z oblasti vědeckého výzkumu do oblasti 

průmyslových aplikací. To platí zejména pro instalace v řádu od několika kW do desítek MW. 

Tato zařízení, která vznikají v oblastech s dobrou dostupností biomasy (dřevařská prvovýroba, 

truhlárny, apod.) jsou obvykle realizovány jako demonstrační jednotky. 

Na druhou stranu, zplyňovací proces prochází renesancí, způsobenou rostoucími cenami 

energií a vyčerpatelností zdrojů neobnovitelných paliv. Nově vznikající technologie přípravy 

zplyňovacího média, katalyzátorů pro zplyňování, materiálů a technologických řešení 

přibližují tuto složitou technologii k běžnému využívání. Další výhodou zplyňování ve 

velkých zařízeních je zvýšení účinnosti přeměny fosilních paliv a také snížení množství 

znečišťujících látek a odpadů ve srovnání s tradičními technologiemi. 

Cílem disertační práce je představení procesu zplyňování biomasy jako optimální 

technologie pro jednotky malých a středních výkonů, které dodávají elektřinu a teplo 

uživatelům. Disertační práce bude rovněž obsahovat postup správného výběru procesu čištění 

plynu k jeho dalšímu využití v různých technologiích, od kotlů, přes palivové články, Fisher-

Tropschovu syntézu až pro výrobu BioSNG.  

Hlavní cíle disertační práce:  

1) Zpracování přehledu metod pro zvyšovaní  kvality plynu ze zplyňování biomasy: 

- primární, 

- sekundární, 

2) Vypracovaní metody navrhování reaktoru pro zplyňování: 

- druhu reaktoru (s pevným ložem, fluidním ložem a unášivým proudem), 

- zdroje tepla pro zplyňování (autotermní neboli přímý zplyňovač, kde je teplo dodáváno 

spalováním části biomasy; allotermní neboli nepřímý zplyňovač, kde je teplo dodáváno 

nepřímým ohřevem), 

- optimální doby zdržení paliva v reaktoru. 

3) Experimentální stanovení vlivu vybraných parametrů na kvalitu plynu: 

- koncentrace jednotlivých složek O2, N2, H2O na složení plynu, 

- koncentrace O2 ve zplyňovacím médiu na teplotní profil v reaktoru, 

- předehřevu zplyňovacího média na složení plynu, 

- koncentrace O2 ve zplyňovacím médiu na množství dehtu, 

- koncentrace O2 ve zplyňovacím médiu na složení dehtu, 

- koncentrace O2 ve zplyňovacím médiu na výhřevnost plynu, 

- vliv modifikátoru (inhibitoru a katalyzátoru) na složení plynu. 
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4. State of the art technologie zplyňování 

4.1 Česka republika 
V České republice bylo v posledních několika letech realizováno několik projektů, 

jejichž cílem bylo vypracovaní plně komerčních technologií. K podpoře technologií 

zplyňování přispívají také vysoké školy, které se aktivně podílejí na vývoji reaktorů pro 

zplyňování biomasy a také metodách čištění plynu od prachu a dehtu. 

Česká republika, jako jedna z mála zemí v Evropě, má velkou instalaci na zplyňování 

hnědého uhlí, postavenou na principu IGCC s výkonem 400 MW. Základem technologie je 26 

reaktorů Lurgi se sesuvným ložem [74].  

Zplyňovací proces probíhá v atmosféře kyslíkoparní směsi při tlaku 2,7 MPa a teplotě 

1000°C. Tato instalace je schopná během roku vyprodukovat 4,2 milionu tun syntézního 

plynu z 3,6 milionu tun hnědého uhlí. K čištění plynu od nečistot je používán proces Rectisol. 

Principem tohoto procesu je absorpce, při níž dochází k odstraňování nečistot ze surového 

plynu pomocí studeného metanolu. Tímto způsobem se odstraní z plynu znečišťující látky, 

jako jsou CO2, H2S, COS, HCN, NH3, karbonyl niklu a železa [26]. Vyčištěný syntézní plyn, 

směs CO a H2 je transportován do plynové turbíny, ve které je spalován při teplotě 1100°C. 

Výfukové plyny opouští turbínu při teplotě 540°C, následně jsou vedeny do kotle na odpadní 

teplo, který vyrábí páru pro parní turbínu. Účinnost procesu při maximálním zatížení plynové 

a pární turbíny dosahuje 50,5%. 

4.1.1 Zplyňovací technologie firmy TARPO 

Příkladem instalace založené na procesu zplyňování biomasy je instalace vyvinutá 

firmou Tarpo, která se nachází nedaleko Prahy. V instalaci je klasický protiproudý reaktor, ve 

kterém je možné zplyňovat palivo s vlhkostí až 50%. Pro dosažení vysoké účinnosti procesu 

přeměny, stejně jako vysoké energetické hodnoty plynu, je nutné předem snížit obsah vlhkosti 

v palivu (spalinami z kogenerační jednotky). Rekuperační systém je také využíván 

k předehřevu zplyňovacího média teplem z vyrobeného plynu. Po procesu zplyňování 

zůstávají pouze 3% popela z původního množství paliva, které v procesu nezreagovalo. Plyn 

opouštějící reaktor má teplotu 600°C, následně je zbavován prachu pomocí vysokoteplotního 

filtru. Instalované filtrační prvky jsou vyrobeny z keramických vláken odolných až do 750°C. 

V instalaci je možné vyměnit keramické filtrační elementy za filtrační elementy z textilií, 

které pracující pouze do teploty 280°C, proto je nutné snížit teplotu surového plynu [19]. 

Výsoká účinnost procesu čištění vyrobeného plynu zajištuje 1 mg/m3
N měřených nečistot. 
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Tato technologie je schopna vyrábět 160 kW elektrické energie s více než 80% ročním 

provozním využitím. Následující obrázek č. 1 znázorňuje fotky kogeneračních jednotek  

a reaktoru se systémem čištění plynu. 

  
Obr. č. 1 Instalace zplyňování dřevěné štěpky firmy TARPO 

4.1.2 Zplyňovací technologie BOSS Engineering 

Je to jedna z nejdéle pracujících zařízení na výrobu elektřiny a tepla, založené na 

zplyňování kusového dřeva a štěpky. Původně bylo v procesu využíváno kusové dřevo  

z místní pily, ale vzhledem k potenciálu a dostupnosti štěpky na trhu, bylo původní kusové 

dřevo nahrazeno tímto novým typem paliva – štěpkou. Instalace byla financována v rámci 

společného projektu: Kogenerovaná výroba elektrické energie a tepla zplyňováním biomasy  

č. MP7408051 (FT-TA3/122 TANDEM) firmy Boss Engeneering, Výzkumného 

energetického centra VŠB-TU Ostrava (VEC) a VŠCHT Praha. Tento projekt  byl ukončen  

v roce 2011.  

Základem zařízení je nový typ reaktoru typu IMBERT. Jedná se již o druhou generaci 

reaktoru vyvinutého v rámci společného výzkumu s výše uvedenými institucemi. Generátor  

s kapacitou až 600 kW tepelných, dosahuje účinnost více než 87%. V tomto reaktoru jsou dva 

stupně výměny tepla z horkého plynu a to do paliva a do vzduchu (Obr. č. 2). Ohřátý vzduch 

na teplotu 240°C zvyšuje výkon a stabilitu procesu zplyňování štěpky. Další změnou, oproti 

původní verzi reaktoru bylo rozdělení způsobu přidávaní zplyňovacího média do spalovací 

zóny do dvou úrovní se střídavými tryskami a také ve snížení obsahu prachu a dehtů, vedením 

plynu do horní části reaktoru a profiltrováním plynu přes vrstvu štěpky. Tato operace 

umožnila snížit koncentraci prachu na hodnotu 1,250 g/m3
N. Typická hodnota dosahovaná 

tímto typem reaktoru dosahuje koncentrace 5-10 g/m3
N. V klasickém reaktoru tohoto typu 

dosahuje výstupní teplota plynu hodnoty 850°C, novou konstrukcí bylo dosaženo výstupní 

teploty 400°C. 
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Plyn z generátoru je následně veden do cyklónu, ve kterém jsou odloučeny vyšší 

frakce prachu. Následně je plyn filtrován od prachu v bariérovém filtru při teplotě 250°C. 

K dočištění plynu a snížení jeho teploty, je plyn veden přes vodní pračku s rotačním 

odlučovačem kapek. Současně realizované experimenty s mokrým čištěním plynu přináší 

vyhovující výsledky, avšak žádoucí je optimalizovat proces průtoku plynu, s čímž je spojeno 

snížení tlakových ztrát a snížení množství kapek vody unášených plynem. Měření provedená 

v rámci společného projektu na Výzkumném energetickém centru ukázaly, že zvolený systém 

snížení obsahu nečistot redukuje prach na úroveň 7,6 mg/m3
N [7]. Společný výzkum 

prováděný s firmou TEDOM, výrobce kogeneračních jednotek, ukázal, že koncentrace dehtů 

v plynu do 100 mg/m3
N nemá nepříznivý vliv na provoz motoru. Podmínkou je eliminace 

kondenzovaní dehtu na vstupních částech motoru. 

Na obrázku č. 2 vpravo je zobrazen časový průběh koncentrací některých plynných 

složek. Změny ve složení generátorového plynu, jsou ovlivněny procesem dávkování paliva 

do reaktoru. Proměnlivost průběhu produkované energie v kogenerační jednotce (KGJ) 

korensponduje s koncentrací oxidu uhelnatého. Firma BOSS Engineering má v plánu v blízké 

budoucnosti 1 - 2 let realizovat plně komerční zařízení s kapacitou 200 kW, které bude 

zplyňovat kusové dřevo a dřevní štěpku. 

 
Obr. č. 2 Reaktor typu Imbert v Louce firmy BOSS Engineering a průběh složení plynu 

 

4.1.3 Technologie IFGT v Lánech 

Společnost ATEKO spolu s univerzitami VŠCHT Praha, VUT Brno a VEC VŠB-TU 

Ostrava a První Brněnskou Strojírnou Velká Bíteš a.s. spolupracovaly na realizaci projektu: 

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí 

turbosoustrojí, evidenční číslo: FI-IM5/159 (doba řešení projektu 2008-2010). Cílem projektu 
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bylo vytvořit plně funkční zařízení využívající biomasu a tříděný odpad v procesu zplyňování 

pro výrobu elektrické energie pomocí vzduchové turbíny. Tento koncept IFGT (indirect fired 

gas turbine) byl už dříve využíván v Evropě, ale v mnoha případech docházelo k problémům, 

které zabraňovaly jejich spolehlivému provozu. Instalace realizována v rámci projektu, byla 

umístěna v závodě zpracujícím komunální odpad v podniku Ekologie s.r.o v obci Lány. 

Základem instalace je reaktor pro zplyňování biomasy a odpadů připojený k plynové 

komoře pro spalovaní vyrobeného plynu. V reaktoru může být zplyňováno palivo  

o granulometrii do 50 mm, což je velkou výhodou vzhledem k energetické náročnosti 

přípravy paliva. Palivo se v reaktoru pohybuje na šikmém roštu, pod který je přiveden 

primární vzduch. Dostatečně dlouhá délka roštu umožňuje přeměnu paliva o různých 

vlastnostech, což ovlivňuje celkovou účinnost procesu. Výsledný plyn s výhřevností 2,4 

MJ/m3
N je následně spalován v komoře při teplotě 1150°C. Velmi horké spaliny jsou čištěny 

od prachu v cyklónu. Vstupní teplota je snížena na 800°C, s ohledem na technické parametry 

výměníku tepla, který převádí teplo do pracovního média. Ochlazené spaliny jsou odsávány 

prostřednictvím ventilátoru do komína. Pracovním médiem v procesu výroby elektrické 

energie je stlačený vzduch, který je čerpán z okolního prostředí a stlačován kompresorem 

umístěným na hřídeli se vzduchovou turbínou na tlak 0,38 MPa [47]. Stlačený vzduch 

prochází dvěma částmi výměníku a je zahříván na teplotu až 800°C a následně je veden do 

turbíny, kde expanduje. Na výstupu z turbíny je vzduch rozdělen do tří proudů, které jsou 

následně vedeny: do reaktorové komory, spalovací komory a do výměníku tepla. Základem je 

jednohřídelová česká turbína TGU 100B s vysoko-frekvenčním generátorem. Celá 

technologie je navržena pro výkon 90 kW elektrické energie. Systém dosahuje účinnost 18%. 

Důležitým parametrem instalace je dosažení provozního stavu za pouhých 75 sekund. 

Odstavení turbíny trvá 20 minut. Získané zkušenosti naznačují, že po optimalizaci nákladů na 

instalaci a optimalizaci procesu bude tento systém plně komerční. Na následujícím obrázku 

(Obr. č. 3) je zobrazen reaktor se spalovací  komorou a cyklónem (vlevo) a jednotka letecké 

turbíny s elektrickým generátorem (vpravo).  
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Obr. č. 3 Instalace určena ke zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie 

pomocí turbosoustrojí 
 

4.1.4 Zplyňování tříděného odpadu v Ostravě 

V rámci realizovaných výzkumných prací jsem se podílel společně s týmem 

Výzkumného energetického centra a se společnosti Temex s.r.o na realizaci technologie pro 

výrobu elektřiny a tepla na základě procesu zplyňování, ve kterém je využíván vyseparovaný 

dřevní odpad. Tato instalace vznikla v rámci projektu: Výzkum energetického využívání 

kontaminované biomasy, s fondu IMPULS, číslo projektu FI-IM5/078, který byl realizován 

v období 10.2008 - 12.2010. Na obrázku č. 4 je znázorněna instalace vzniklá v rámci projektu 

a palivo dodané z městské firmy OZO s.r.o, zabývající se sběrem a tříděním odpadů z města 

Ostravy. 

Základem instalace je reaktor s pevným ložem se spodním podáváním paliva. Toto 

řešení bylo převzato z výzkumného standu vyvinutého a testovaného na Výzkumném 

energetickém centru. Na základě zkušeností z několika let zkoušek s různými druhy paliv  

a odpadů byla vytvořena pilotní jednotka. Hlavní výhodou předloženého řešení je výroba 

generátorového plynu s vysokou stabilitou provozu díky kontinuálnímu procesu dodávky 

paliva do reaktoru. Kvůli rozličné granulometrii paliva (okenní rámy, dveře, nábytek, sloupy  

a další), byl jako poslední stupeň dopravy použit pístový dopravník. Tato změna umožnila 

omezit namáhání kovových částí dopravního systému v nepříznivých podmínkách redukční 

atmosféry reaktoru. Zplyňovací teplota v generátoru se pochybuje v rozmezí 800 - 850°C. 

Vysoká teplota plynu umožnila katalytické rozkládaní dehtu pomocí dolomitu. Umístění 

reaktoru s dolomitem těsně za zplyňovacím reaktorem umožnilo efektivní využití tepla  

s minimalizací tepelných ztrát. Schéma zplyňovače s dolomitovým reaktorem je znázorněno 

na obrázku (Obr. č. 4). Vyčištěný plyn pak prochází přes vzduchový výměník tepla a 

Venturiho pračku, která slouží k dočištění plynu od prachu. Takto upravený a ochlazený plyn 

prochází přes pojistný filtr do kogenerační jednotky o výkonu 100 kW elektrických. Nyní je 
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realizován projekt na vysokoteplotní čištění prachu pomocí keramických patron. Druhým 

stupněm projektu je realizace instalace pro filtrování prachu pro výkon 100 kW, který bude 

realizován v rámci navazujícího projektu – Snižovaní emisí tuhých znečišťujících látek,  

z energoplynu za vysokýchteplot č FR-TI1/344 (2009-2012, MPO) [93].  

               
Obr. č. 4 Instalace k zplyňování kontaminované biomasy firmy Temex 

4.1.5 Instalace BtL na Výzkumném energetickém centru 

Výzkumné energetické centrum (VEC) se zabývá také výzkumem v oblasti 

nejmodernějších technologií, které se zaměřují na výrobu kapalných paliv druhé generace 

(BtL - Biomass to Liquid). Probíhající výzkumné práce umožnily navrhnout instalaci 

založenou na zplyňování biomasy v kyslíko-parní atmosféře, kde vzniklý plyn (CO a H2) 

bude následně využit v procesu syntézy Fischer-Tropsch k výrobě ekologických 

uhlovodíkových paliv. Prováděný výzkum je jedním ze tří pilířů projektu INEF (Inovace pro 

efektivitu a životní prostředí), č. CZ.1.05/2.1.00/01.0036, realizovaného v rámci Operačního 

programu Výzkum a vývoj pro inovace. Tento projekt bude realizován do poloviny roku 

2014. 

Základem instalace je konverze dřevních pelet v reaktoru VT1 s pevným ložem  

o kapacitě 25 kg/h paliva. Tato koncepce je založena na reaktoru, který byl vyvinut na VEC. 

Původní verze tohoto reaktoru používá vzduch jako zplyňovací médium. Nevýhodou řešení je 

vysoká koncentrace dusíku v generátorovém plynu. Odstranění N2, který je nežádoucím 

balastem, je energeticky velmi náročné. Z tohoto důvodu byl reaktor VT1 upraven na použití 

kyslíko-parní směsi. Reaktor bude používat páru z parního generátoru, který bude vyrábět 

medium o teplotě 900°C pro zplyňovací proces. Druhým médiem používaným v procesu 

zplyňování bude kyslík extrahovaný ze vzduchu pomoci technologie PSA (Pressure Swing 

Adsorption). Získaný kyslík bude mít 95% čistotu. Předchozí zkušenosti získané z provozu 

VT1 ukázaly, že reaktor lze spolehlivě regulovat v rozsahu teplot 750 až 1050°C. 
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Výsledný plyn bude čištěn ve dvou fázích. První etapa se bude skládat ze systému 

čištění plynu (SČP1) pro odstraňování dehtů, prachu a vodní páry. Systém čištění plynu 

(SČP1) umožní čištění plynu zároveň suchými (krakovaní dehtů, vysokoteplotní filtrace 

prachu) i mokrými metodami (absorpce pomocí vody a oleje). U suchých metod čištění plynu 

od dehtů bude možné použít různé typy minerálních katalyzátorů jako dolomit, halloysit nebo 

syntetické katalyzátory na bázi oxidů kobaltu či niklu. Pro čištění plynu od prachu bude 

používán vysokoteplotní filtr vyráběný z keramických vláken, který je vhodný pro teploty do 

700°C. 

SČP1 bude zajišťovat čistotu plynu vhodnou pro použití v pístových kogeneračních 

jednotkách. Maximální koncentrace znečišťujících látek v plynu opouštějící SČP1 bude 

10 mg/m3
N pro prach a 50 mg/m3

N pro dehty. K instalaci bude napojena malá kogenerační 

jednotka o výkonu 35 kW. Při startu celé technologie bude používán odtahový ventilátor. 

Schéma technologie a její první vizualizace jsou znázorněny na obrázku (Obr. č. 5). 

Druhá část instalace, jejímž základem je instalace syntézy Fischer-Tropsch, bude 

využívat jenom část výrobeného plynu. Současná koncepce zahrnuje použití 10 m3
N/h plynu. 

SČP2 má za cíl odstranit především oxid uhličitý a sloučeniny síry a chlóru.  

Výzkumné práce budou rozděleny do dvou etap. V první budou zkoumány závislosti 

provozu s použitím čistého CO a H2 z tlakových láhví (nikoliv z přímé výroby), což 

napomůže obsluze zařízení se seznámit se samotným zařízením a také při testování různých 

druhů katalyzátorů a přesném stanovení syntézních parametrů procesu. Druhá etapa umožní 

využití reálného plynu ze zplyňování biomasy a umožní získání zkušeností pro výstavbu 

větších technologií [83].  

 
Obr. č. 5 Instalace BtL na Výzkumném energetickém centru 
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4.2  Evropa 
Technologie zplyňování biomasy se v celé Evropě dynamicky rozvíjí. Technologický 

vývoj se provádí zároveň ve výzkumných institucí i soukromých společnostech. Podíl těchto 

institucí se v jednotlivých zemích značně liší. Obrovská finanční podpora z fondů EU 

umožňuje vývoj nových projektů. Bohužel, mnoho z těchto řešených aktivit se děje v rámci 

projektů, které po ukončení nejsou z mnoha důvodů rentabilní a jejich provoz ani vývoj již 

dále nepokračuje. 

4.2.1 Polsko 

Polsko má dlouhou tradici ve využívání zplyňovacích technologií. Nicméně, politika 

šířená na konci dvacátého a na počátku jednadvacátého století zpomalila vývoj zplyňovací 

technologií a podporovala spíše tradiční spalování uhlí. Ke změně došlo až na základě 

nutnosti snížení emisních limitů CO2 ve výrobě elektřiny, která sebou přinesla potřebu vývoje 

nových a účinnějších systémů výroby elektřiny, čímž přispěla k rozvoji zplyňovacích 

technologií. 

4.2.1.1 Polygenerační technologie IGCC 

Projekt zahrnuje výstavbu moderní polygenerační elektrárny (demonstrační 

energochemický komplex), který umožňuje současnou výrobu elektrické energie, tepla, 

syntézního plynu, čistých kapalných paliv a odloučení oxidu uhličitého vyrobeného  

v procesu. Kombinace procesů výroby tepla, elektřiny a syntézního plynu mohou dosáhnout 

vysoké míry využití primární energie paliva a nízkých emisních faktorů při vyhovujících 

ekonomických parametrech. Prezentovaná technologie bude společně realizována mezi 

společnostmi Tauron S.A. a Zakłady Azotowe Kedzierzyn S.A. (ZAK S.A.), přičemž první 

část technologie má být dokončena do konce roku 2014. 

Základním palivem v procesu zplyňování bude černé uhlí dodávané přes dceřinou 

společnost Tauron S.A. Dalším palivem přidávaným do procesu zplyňovaní bude biomasa, 

která se bude podílet 20% na celkové spotřebě paliva [20].  

Prezentovaná polygenerační elektrárna se bude skládat z několika základních systémů: 

- zplyňování uhlí a biomasy, 

- konverze CO, 

- čištění syntézního plynu spolu s procesem separace CO2 pro výrobu chemikálií a metanolu, 

- plynové turbíny, 

- parní turbíny, 
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- komprese CO2. 

 

Základní parametry polygenerační elektrárny: 

- produkovaná elektrická energie 309 MW, tepelná energie 125 MW, 

- výroba syntézního plynu 1,42 mld. m3
N/rok., 

- sekvestrace CO2 3,1 mil. t/rok, 

- snížení emisí CO2 o 92%,  

- spotřeba paliva (uhlí + biomasa) 1,9 + 0,21 mil. t/rok, 

- plánovaná účinnost demonstrací polygenerační elektrárny 60%. 

 

Kromě přínosu technologické části výroby tepla, elektřiny, metanolu a substrátů pro 

ZAK S.A. přispěje instalace ke snížení emisí CO2 v ovzduší v oblasti  Horního Slezska. 

Projektové práce předpokládají připojení českého Slezska a Slovenska do hlavního systému 

CCS (Carbon Capture Storage). Tato etapa výstavby by měla být ukončena v prosinci 2015. 

Na obrázku Obr. č. 6 je prezentováno blokové schéma instalace polygenerační elektrárny  

a také hlavní trasy potrubí a místa skladování CO2. 

 
Obr. č. 6 Blokové schéma instalace IGCC s CCS a mapou systémového potrubí 

 

4.2.1.2 Instalace ke zplyňování dřevní štěpky a slámy Torftech v Świdnicy 

V teplárně MZEC v obcí Świdnica vznikla v roce 2010 největší instalace 

ke zplyňování dřevní štěpky a slámy v Polsku. Základem této instalace je moderní konstrukce 

reaktoru, která spojuje princip fluidního a toroidního procesu zplyňování biomasy. Tento 

princip byl vyvinut anglickou společnosti Torftech [43]. Základem reaktoru je míchací zóna 

paliva a zplyňovacího média, která obíhá po šnekové trajektorii v uzavřeném toroidním 

okruhu.  Vysoká rychlost částic je základem vysoké účinnosti konverze paliva. Ke zlepšení 
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procesu je v horní časti reaktoru aplikován fluidní princip, toto řešení zlepšilo kinetiku 

procesu zplyňovaní. Kromě této výhody, systém umožňuje využití široké škály paliv  

s různými parametry granulometrie, obsahu vlhkosti a teploty tavitelnosti popela. Tento 

způsob umožňuje také zplyňování paliv jakým je nízkotavitelná sláma. Reaktor s rotující 

fluidní vrstvou je kompaktní. Složitost klasických fluidních reaktoru je podstatně vyšší. 

Princip fungování reaktoru a jeho design jsou uvedeny na obrázku č. 7. 

Účelem výstavby zařízení na zplyňování biomasy v MZEC Świdnica je především 

realizace efektivního zdroje tepla pro město, při současném snížení emisí a zlepšení kvality 

ovzduší při využití obnovitelných zdrojů energie. Realizace tohoto zařízení je rozdělena do 

několika etap. První etapa zahrnuje výstavbu zařízení s kapacitou 5 MWt. Do systému byla 

zařazena spalovací komora pro spalovaní plynu. Spaliny o teplotě 1000°C jsou pak vedeny do 

stávajícího kotle WR25 [63].  

Druhá fáze rekonstrukce technologické instalace výroby tepla bude mít za cíl 

transformovat stávající vytopnu na teplárnu. K výrobě elektřiny bude sloužit Organický 

Rankinův Cyklus (ORC). Zařízení bude mít výkon 1,7 MW. Po skončení druhé etapy MZEC 

Świdnica zhodnotí celou technologii a ekonomické údaje, které umožní rozhodnout  

o výstavbě další technologie postavené na tomto principu zplyňování. Plánovaný celkový 

výkon systému je 10 MWe. 

 
Obr. č. 7 Princip činnosti a konstrukce reaktoru Torftech v MZEC Świdnica 
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4.2.2 Španělsko  

Zajímavá technologie byla vyvinuta španělskou společností Iberia EQTEC  

a vybudována v závodě Mostos v Campo de Criptana. Základem kogenerační instalace je 

zplyňovač s pevným ložem, ve kterém se používá vzduch jako zplyňovací medium. 

Technologie vyrábí 5,9 MW elektřiny a 6,6 MW tepla [41]. Instalace je složena ze čtyř 

reaktorů pracujících se třemi 2 MW kogeneračními jednotkami Jenbacher 620. V motorech je 

spalován plyn o výhřevností 5,5 MJ/m3
N. Systém pracuje s elektrickou účinností 30,2%  

a celkovou účinnosti 63,8%. Instalace spotřebuje 4000 kg/h biomasy (odpadní plevy) 

vznikající při výrobě alkoholu. Kromě pevné frakce biomasy je do procesu přidáván také 

tekutý odpad z destilačního procesu. V reaktoru může byt použito palivo o vlastnostech, které 

splňuje následující parametry: 10-20% vlhkosti, velikost částic 2-15 mm, hustota paliva > 400 

kg/m3 a obsah popela < 10%. Výrobce také vyžaduje, aby palivo bylo zbaveno nečistot, jako 

jsou: písek, kovy, plasty a jiné tvrdé materiály. Instalace vyrábí tlakovou páru o tlaku 0,6 MPa 

a průtoku 5600 kg/h a horkou vodou o průtoku 159 m3/h a teplotě 90/75°C. V této instalaci se 

podařilo dosáhnout následujících emisních limitů: 500 mg/m3
N NOX, 1100 mg/m3

N CO  

a PM10 <5 mg/m3
N.  Na následujícím obrázku č. 8 je foto reaktoru a systém čištění a chlazení 

plynu společnosti EQTEC Iberia. 

 
Obr. č. 8 Instalace k zplyňování biomasy firmy EQTEC v Iberie 

4.3 Svět  

Kanadská společnost Nexterra je považována za jednu z nejpokročilejších firem  

v navrhovaní reaktorů pro zplyňování biomasy s pevným ložem. Své výrobky instaluje do 
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mnoha různých aplikací jako je výroba tepla, cementu a kogenerace. Její technologie pracují 

na několika kontinentech. Společnost také provádí výzkum v oblasti výroby chemických látek 

a syntetických paliv [42].  

Základem této technologie je protiproudý reaktor s pevným ložem. Tento typ reaktoru 

umožňuje konverzi biomasy s vyšším obsahem vlhkosti - až do 55%. Charakteristická je nižší 

výstupní teplota plynu než u souproudých reaktorů a také mnohem nižší koncentrace prachu  

v plynu. Plyn na výstupu z reaktoru obsahuje 100 mg/m3
N prachu. Vysoký podíl metanu v 

plynu zvyšuje výhřevnost a také stabilitu provozu kogenerační jednotky. Nevýhodou tohoto 

typu reaktoru je vysoká hladina dehtů. Problém lze vyřešit aplikací jednotky sloužící ke 

krakovaní dehtů. Společnost Nexterra upustila od klasického přidávání paliva shora. Nyní je 

palivo přiváděno zespoda pomocí dvou šnekových dopravníků. Podmínkou je velmi dobře 

nadrcené palivo, v němž nejsou přítomny kovy a kameny. Vyrobený plyn je spotřebováván  

v kogeneračních jednotkách GE Jenbacher. Účinná přeměna biomasy, kvalitní čištění 

generátoroveho plynu a efektivní přeměna na elektrickou energii umožňují dosáhnout 

účinnosti 60%. Následující obrázek č. 9 znázorňuje historii firmy Nexterra a její další plány 

vývoje. 

 
Obr. č. 9 Průběh technologického vývoje firmy Nexterra 
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5. Biomasa – charakteristika paliva 

Biomasa je nejstarším a nejpoužívanějším obnovitelným zdrojem energie. Kromě 

dřevní biomasy a zemědělské biomasy se zde řadí také domovní odpady a zbytky po úpravě 

městské zeleně. Biomasou rozumíme všechny látky rostlinného nebo živočišného původu 

podléhající biodegradaci. Mezi biomasu patří také průmyslové a komunální odpady. 

Biomasa je třetím největším přírodním zdrojem energie na světě. Podle definice 

Evropské unie se „biomasou" rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků 

ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících 

průmyslových odvětví, a rovněž biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního 

odpadu (směrnice 2001/77/EU). U biomasy můžeme rozlišit několik hlavních struktur: 

lignocelulózu, celulózu, hemicelulózu a lignin. 

Lignocelulóza - vláknitá část rostlin, jejichž hlavními látkami jsou celulóza, 

hemicelulóza a lignin. Na rozdíl od uhlovodíků a škrobu není tráven metabolismem lidí, proto 

není součástí lidského potravního řetězce. Z tohoto důvodu její využití pro energetické účely 

nepředstavuje hrozbu pro zajištění zásobování potravinami a nevyvolává tak etické obavy. 

Celulóza - (C6H10O5)n, představuje dlouhý polymerový řetězec s vysokým stupněm 

polymerizace krystalických struktur složených z glukózových jednotek. U bavlníku tvoří 

celulóza 90% hmotnosti rostliny a u ostatních rostlin tvoří přibližně 33% hmotnosti rostliny. 

Hemicelulóza - (C5H8O4)n, je tvořena skupinou uhlovodíků s rozvětvenou strukturou  

a nižším stupeň polymerizace než u celulózy. Jeho struktura se výrazně liší pro různé druhy 

biomasy. Ve většině případů se skládá z d-xylózy, d-glukózy, d-galaktosy, l-arabinosy a d-

manosy. Jednou z jejích nejdůležitějších vlastností je to, že při zplyňování vytváří více plynu 

a méně dehtu než celulóza. Dřevo v sušině obsahuje od 20 do 30% hemicelulozy. 

Lignin - složitý, vysoce větvený polymer fenylopropanu, je velmi důležitou součástí 

buněčných stěn. Lignin zpevňuje celulózová vlákna, je nerozpustný i v kyselině sírové. Tvoří 

asi 18-25% tvrdého dřeva a asi 25-35% měkkého dřeva. Na následujícím obrázku č. 9 je 

zobrazena struktura dřevní hmoty. 
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Obr. č. 10 Struktura dřevní hmoty 

5.1 Energetické parametry biomasy  

Fyzikálně-chemické složení biomasy se liší v závislosti na druhu biomasy a termínu 

sklizně.  

Biomasa se z energetického hlediska skládá ze tří základních složek: vody, popeloviny  

a hořlaviny. Voda představuje pasivní složku paliva a snižuje jeho celkový energetický obsah. 

Popelovinu tvoří nehořlavé minerální složky, které jsou obsaženy v biomase, a které jsou buď 

její součástí nebo se do paliva dostaly při jeho sklizni (těžbě) a třídění [12].  

Energetická hodnota paliva je obsažena v hořlavině, která se skládá z uhlíku, vodíku, 

síry (aktivní prvky), dusíku a kyslíku (pasivní prvky). Rozhodujícím prvkem je uhlík. 

Základní rozdělení hořlaviny je na část prchavou a neprchavou.  

Biomasa může být také kontaminována sloučeninami síry a chlóru. Jejich podíl 

v palivu má negativní vliv na provoz energetických zařízení. 

5.1.1 Výhřevnost a spalné teplo 

Tyto dva parametry: výhřevnost a spalné teplo vypovídají o energetické hodnotě 

paliva. Výhřevnost může byt definována jako: energie uvolněná dokonalým spálením 1 kg 

paliva, přičemž se produkty spalování ochladí na původní teplotu a voda ve spalinách zůstane 

ve formě vodní páry. 

Druhým parametrem paliva je spalné teplo. Lze jej definovat jako: energii uvolněnou 

dokonalým spálením 1 kg paliva, přičemž se produkty spalování ochladí na původní teplotu  

a vodní pára zkondenzuje. Spalné teplo je tak výhřevnost navýšená o výparné teplo vodní páry 

obsažené ve spalinách. Výhřevnost (LHV) je možné provázat se spalným teplem (HHV) 

pomoci níže uvedeného vztahu [5-1]. 
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Rozsah těchto parametrů ovlivňuje výhřevnost plynu vznikajícího při autotermním 

zplyňování. Ovlivňuje podíl hlavních spalitelných složek plynu CO, H2, CH4 a C2H4, což 

souvisí s množstvím energie, která musí být spotřebována na konverzi paliva do plynné 

formy. V níže uvedené tabulce 1 jsou uvedeny hrubé rozbory vybraných druhů biomasy [28], 

[21]. 

Tab. 1 Hrubý rozbor biomasy  
Pšeničná 

sláma 
Miskantus 

Tvrdé 
dřevo 

Vrba Biomasa / 
Parametry 

% % % % 

Vlhkost 10,60 7,60 7,00 8,49 

Prchavá hořlavina 74,40 78,20 83,20 75,00 

Popelovina 6,10 4,90 0,34 2,77 

Fixní uhlík 19,90 17,00 16,50 22,23 

Výhřevnost MJ/kg 15,20 16,09 18,80 18,20 

 

5.1.2 Vlhkost v biomase 
Obsah vody v palivu je charakterizován třemi hodnotami: voda přimísená, hrubá  

a zbytková (hygroskopická). Dle druhu biomasy lze první dvě hodnoty eliminovat díky sušení 

či větrání při skladovaní paliva anebo v průběhu dopravy paliva. Hrubá voda se odpařuje 

sušením paliva při teplotě do 40°C. Aby se palivo zbavilo zbytkové vody, je třeba jej sušit při 

105°C. Součet všech třech výše uvedených hodnot udává celkový obsah vody v palivu [48].   

Vlhkost v palivu má vliv na rychlost spalovacího procesu. Vysoký obsah vody 

zpomaluje hoření v oxidační zóně. Příliš nízký obsah vody může způsobovat lokální zvýšení 

teploty a vést ke spékání popela. Kromě výše uvedeného, molekuly vody působí také 

v redukční zóně, v důsledku čehož vznikají složky H2 a CO [70].  

Vysoký obsah vlhkosti v biomase ovlivňuje výhřevnost i spalné teplo. Tento efekt 

může být vyjádřen podle následujících rovnic [5-2] a [5-3]. Výhřevnost dřevní biomasy se 

pohybuje v rozmezí 4-18 MJ/kg. 

)1( rd

n

r

n wQQ −⋅=    [MJ / kg] [5-2]  

rrd

n

r

n wwQQ ⋅−−⋅= 453,2)1(   [MJ / kg] [5-3]  



Disertační práce – „Zvyšování výhřevnosti a kvality plynu ze zplyňování biomasy“ 

 31 

5.1.3 Prchavá hořlavina  

Podíl prchavé hořlaviny je hlavním faktorem, který ovlivňuje reaktivitu paliva. Do 

prchavé hořlaviny můžeme započítat kondenzující a nekondenzující páry uvolněné v průběhu 

procesu zahřívání paliva [7]. Jejich podíl má vliv na výhřevnost paliva a také teplotu vznícení. 

Podíl prchavé hořlaviny v  palivech z biomasy může činit až 90%. Výhřevnost prchavé 

hořlaviny může dosahovat až 21 MJ/kg [12].  

Níže uvedený graf (Graf č. 2) znázorňuje poměr podílu prvků H/C, O/C pro růžná 

pevná paliva. Váže prchavou hořlavinu s výhřevností. S rostoucím podílem H/C a O/C roste 

podíl prchavé hořlaviny, ale klesá výhřevnost paliva.  

 

 
Graf č. 2 Klasifikace druhů paliv s ohledem na podíl H/C a O/C - diagram Van Krevelena 

5.1.4 Tepelná vodivost 

Tepelná vodivost hraje významnou roli v procesu zplyňování a liší se změnami v 

hustotě a vlhkosti paliva. Tepelná vodivost má vliv na přenos tepla ve třech zónách procesu 

zplyňování (sušení, pyrolýza a redukce). V každé zóně procesu se bude tepelná vodivost 

biomasy lišit s měnící se teplotou. Dalším faktorem, který ovlivňuje tepelnou vodivost jsou 

kameny, kousky kovů nebo plastů, které při interakci s palivem mění nekontrolovaným 

způsobem místní tepelný tok.  

Tepelnou vodivost biomasy stanovil již v roce 1941 Mac Lean, nicméně, přenos tepla 

byl lepé popsán Thunmanem a Lecknerem v roce 2002, kteří vytvořili rovnice ([5-4] [5-5]  

a [5-6]) [7], které popisují tepelný tok souběžný s vlákny dřeva. S nárůstem hustoty suchého 

paliva se zvyšuje tepelná vodivost. 

))[()()( radgwseff KKxHKxFKxGK +++=      [W/mK] [5-4]  

263 1039,710887,5487,0 TTKw

−− ⋅−⋅+−=       [W/mK] [5-5]  
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[5-6]  

 

5.1.5 Popelovina 

Popelovina je anorganickou částí každého paliva. Je složena převážně ze sloučenin 

křemíku, hliníku, železa a vápníku (  

Tab. 2). Složení popeloviny ovlivňuje účinnost procesu konverze a také její průběh 

[33]. Popelovina může dále obsahovat také alkalické kovy (draslík, sodík), chlór a halogenidy 

[7]. Většina z těchto látek si zachová svůj stav i po procesu konverze. Draslík K,  sodík Na  a 

jejich sloučeniny se odpařuji při teplotách nad 500°C [46]. Nad touto teplotou mají vysokou 

reakční aktivitu. Po dosažení plynného stavu reagují s uvolněným chlorem a oxidy síry. 

Výsledkem této reakce jsou sloučeniny s nízkou teplotou tavení a vysokou korozní účinností. 

Současně v procesu konverze paliva probíhají reakce draslíku s oxidem křemičitým, 

pocházejícím z biomasy. V procesu vzniklé eutektické sloučeniny tvoří nízkotavitelné látky. 

V čisté podobě se taví při teplotách kolem 760°C, zatímco znečištění snižuje tuto teplotu 

přibližně o dalších 100°C. 

Navíc v popelu můžeme najít stopová množství dalších prvků jako je arsen, měď, 

olovo, kadmium, nikl, rtuť nebo zinek. Koncentrace těchto látek může překračovat několik 

g/kg paliva.  

Tab. 2 Složení popele u vybraných paliv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení   
Pšeničná 

sláma  
% 

Miskantus 
% 

Dřevo 
% 

Vrba  
% 

SiO2 56,2 70,6 15,2 50,23 
Al2O3 1,2 1,1 2,65 2,01 
TiO2 0,06 0,06 0,26 0,12 
Fe2O3 1,2 1,0 3,8 3,47 

CaO 6,5 7,5 37,3 23,81 

MgO 3,0 2,5 8,5 4,56 

SO3 1,1 1,7 3,0 2,22 
Na2O 1,32 0,17 3,0 0,85 
K2O 23,7 12,8 8,6 11,97 
P2O5 4,4 39,8 45,0 - 
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5.1.5.1 Tavitelnost popela 
Tavitelnost popela určuje teplotu procesu konverze biomasy. Tavitelnost lze určit 

pomocí normy WI 00335015 "Pevná biopaliva - Metoda stanovení tavitelnosti popela". Při 

hodnocení vlastností paliva se stanovují čtyři charakteristické teploty tavitelnosti: teplota 

počátku sintrace tS, teplota počátku měknutí – lepivosti tA, uzanční teplota tání – tvar 

hemisfery tB a uzanční teplota tečení – výše 1/3r hemisfery tC. Nejdůležitější teplotou pro 

zplyňováni je první – teplota počátku sintrace tS, která se pro biomasu nachází v rozsazích 

teplot, při které je biomasa konvertována. Podle autorů [11] stanovení individuálních teplot 

tavení popela nedává jasné výsledky a může se lišit i po zopakování stejného postupu. 

Teplota tání popela v poloredukční atmosféře je nižší než v oxidační atmosféře [73]. 

Tato vlastnost popela ovlivňuje navrhování reaktorů pro zplyňování biomasy a je důležitým 

faktorem ovlivňujícím parametry celého procesu zplyňování. Výše teploty tání závisí na 

složení popela. Obecně lze konstatovat, že sloučeniny některých různých prvků snižují nebo 

zvyšují teploty tání popela. Pro určení tendence pro spékaní popela, můžeme použít podíl 

alkalických a kyselých oxidů. Pro posuzování vlastností popela z pevných paliv byl vyvinut 

indikátor cm ([5-7]). 

2322

522232

TiOOAlSiO

OPOKONaMgOCaOOFe
cm

++

+++++
=   [-] [5-7]  

 

cm faktor určuje stupeň nebezpečnosti struskovaní popela. Například hodnota cm činí 

pro popel ze dřeva 4,886; ze slámy - 0,980; z uhlí - 0,241. V literatuře lze najít také další 

faktory, jako je slagging-index známý též jako Babcook-index, který zahrnuje vliv podílu síry 

v sušině. 
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6. Proces zplyňovaní – teorie a vlastnosti plynu 

6.1 Popis procesu zplyňování  

Zplyňování je proces chemické přeměny paliv, obsahujících uhlík, v hořlavé plyny, 

prostřednictvím volného nebo vázaného kyslíku při vysokých teplotách. Volný kyslík je 

přiváděn do procesu v podobě vzduchu, kyslíkem obohaceného vzduchu nebo čistého kyslíku. 

Chemicky vázaný kyslík je obvykle přiváděn ve formě vodní páry nebo oxidu uhličitého [34]. 

Proces zplyňování může probíhat dvěma způsoby: s částečným spalováním paliva 

dodávaného do procesu (autotermní proces) nebo s vnějším přívodem tepelné energie do 

reaktoru (allotermní proces). 

Zplyňování biomasy je složitým procesem, v němž probíhá mnoho termochemických 

reakcí. Jejich cílem je produkce energetického plynu. Zplyňování biomasy probíhá 

v podstechiometrických podmínkách (0,2 <λ <0,4) při celkové bilanci procesu. Místně 

probíhají zároveň procesy pyrolýzy a spalování. Na počátku procesu zplyňování biomasy se 

vyskytuje z hlediska energetické bilance velmi důležitá etapa - sušení (sušicí zóna). Je 

důležitá z hlediska bilance energie, kterou třeba dodat do procesu k odpaření vlhkosti z paliva. 

Větší obsah vlhkosti v palivu vyžaduje větší spotřebu energie, kterou je třeba vytvořit 

v procesu, což má negativní vliv na výhřevnost generátorového plynu – bude méně výhřevný. 

Vodní pára vznikající ze sušení paliva, znečišťuje plyn ve výši od 10 do 50% jeho objemu. 

Jedním z pozitivních vlivů vodní páry je její reakce s karbonizátem v redukční zóně, 

výsledkem této reakce je produkce H2 a CO. 

Další fází je pyrolýza (pyrolýzní zóna). V pyrolýzní zóně dochází k uvolňování prchavé 

hořlaviny z paliva. Zbytkem z tohoto procesu je karbonizát. Pyrolýzní proces probíhá  

v rozsahu teplot 200 – 600°C [35]. Podíl jednotlivých pyrolýzních produktů je závislý na 

podílu celulózy, hemicelulózy a ligninu v biomase. Dvě první látky obsahují vysoký podíl 

kyslíku, což způsobuje jejich rozklad při nižších teplotách. Vyšší podíl uhlíku v ligninu 

zvyšuje jeho termickou stabilitu, a proto je transformován na karbonizát. 

V procesu zplyňování se může, ale nemusí, vyskytovat oxidační zóna. Záleží na tom, 

zda proces zplyňování vyžaduje částečnou konverzi chemické energie paliva (autotermní 

proces), nebo ji nevyžaduje (allotermní proces). V této zóně dochází k částečnému spalování 

prchavé hořlaviny a karbonizatu z pyrolýzní zóny a významnému snížení množství vzniklých 

dehtů. Spalovací proces může probíhat v teplotách od 900 do 1300°C. Souvisí s druhem 

zplyňovacího média dodávaného do procesu. Pří použití vzduchu jako zplyňovacího media, je 
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do procesu přidáváno velké množství dusíku. Ten představuje zátěž, protože se aktivně 

neúčastní procesu a navíc dohází k velké spotřebě energii na jeho ohřátí. 

Kromě výše uvedených zón (sušení, pyrolýza a spalování), se v procesu zplyňování 

vyskytuje ještě jedna zóna - redukční. Dochází v ní k heterogenním reakcím mezi pevnými  

a plynnými látkami a také homogenním reakcím mezi plynnými produkty z ostatních zón.  

V této zóně dochází ke snížení teploty endotermními reakcemi. Konečné složení plynu závisí 

na parametrech redukční zóny, mezi které patří teplota, reaktivita paliva a doby zdržení plynu 

v této zóně. Zplyňovací proces je znázorněn graficky, viz Obr. č. 11. 

 
Obr. č. 11 Schéma zplyňovacího procesu 

 

V závislosti na kritériu dělení, můžeme rozlišit několik typů procesů zplyňování [32]: 

- Rozdělení podle zplyňovacího média 

- zplyňování vzduchem, 

- zplyňování kyslíkem, 

- zplyňování s vodní párou, 

- zplyňování s použitím směsi vodní páry a kyslíku, 

- Rozdělení podle zdroje tepla pro zplyňování 

- autotermní zplyňování (teplo pochází ze spálení zplyňovaného paliva), 

- allotermní zplyňování (teplo dodáváno nepřímým ohřevem), 

- Rozdělení podle tlaku v reaktoru 

- atmosférické zplyňování, 

- tlakové zplyňování, 

- Rozdělení podle konstrukce reaktoru 

- s pevným ložem (souproudé a protiproudé), 
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- s fluidním ložem (bublající a cirkulující), 

- s unášivým proudem, 

- Rozdělení podle způsobů řízení reaktoru 

- kontinuální zplyňování, 

- cyklické zplyňování (vsádkové reaktory „batch reactors“). 

 

6.2 Reakce procesu zplyňování 

V procesu zplyňování probíhá mnoho druhů reakcí, které jsou závislé na různých 

parametrech. Konečné složení plynu je výsledkem sekvenčních a paralelních reakcí substrátů 

dodávaných do procesu. V tomto procesu jsme schopní rozlišit homogenní a heterogenní 

reakce. Reakce v rámci procesu můžeme také rozlišovat na endotermní a exotermní reakce. 

Biomasu můžeme popsat obecným vzorcem CHyOx s obsahem síry S. V průběhu 

autotermního procesu zplyňování je přidávaným médiem vzduch, který se skládá z N2, O2  

a Ar. Výsledkem reakcí substrátů je získání skupiny 31 jednoduchých sloučenin: CH4, NH3, 

CO2, H2O, N2O, NO2, CO2, COS, H2S, HCN, CS2, CO, CN, CH, OH, NO, NH, CS, SH, SO, 

C2, H2, O2, N2, S2, C, H, O, N, S a Ar. Bilance prvků provedená autorem [91] vztahující se na 

šest prvků, ukazuje komplexnost procesu zplyňování. Je třeba si uvědomit, že je to pouze 

zjednodušený způsob popisování vznikajících látek, kde nejsou uvedeny složitější sloučeniny 

(dehty). Ty vznikají v průběhu procesu pyrolýzy a jsou rozkládány ve fáze spalování, což 

však zatím nebylo teoreticky popsáno. 

Ve výše uvedeném příkladu zůstávají saze popsány ve zjednodušené podobě jako C2. Ty 

se tvoří ve dvou zónách - spalovací a pyrolýzy. V procesu spalovaní saze vznikají v 

nejžhavější části plamene při nedostatku kyslíku. Za těchto podmínek se rozkládají vyšší 

uhlovodíky na krátké, jednoduché cyklické nenasycené uhlovodíky, jako jsou acetylen nebo 

cyklobutadien. Vznikající radikály uhlíku (carbon radical) a nenasycené uhlovodíky spolu 

rychle reagují, čímž vznikají quasipolymerické struktury. Dále následuje shlukování do 

sférických struktur, ve kterých jsou vázány ionty nebo molekuly vodíku. Takto dochází k jevu 

zvanému okluze. Po opuštění nejžhavější zóny plamene, dohází díky difúzi k uvolňovaní H2. 

Sloučeniny se zhušťují do sférických a řetězových forem. V procesu pyrolýzy jsou saze 

jedním z mnoha produktů [30] a mohou se podílet až 20% na procesu konverze 

kontaminované biomasy [50]. 



Disertační práce – „Zvyšování výhřevnosti a kvality plynu ze zplyňování biomasy“ 

 37 

6.2.1 Homogenní reakce procesu zplyňování  

Homogenní reakce jsou reakce mezi sloučeninami ve stejném stavu skupenství. 

V procesu zplyňování homogenní reakce probíhají mezi plynnými produkty ze zóny sušení, 

pyrolýzy a oxidace [89]. Homogenní reakce jsou ve většině případu exotermními reakcemi. 

Reaktivita jednotlivých komponent a energie chemických vazeb ovlivňuje množství vzniklé 

energie a výsledné složení produktů. Energie vzniklá v průběhu oxidačních reakcí je nezbytná 

pro uvolnění prchavé hořlaviny a aktivních dehtů [5]. Do typických homogenních reakcí 

můžeme zahrnout následující: 

H2 + ½O2→ H2O + 242 kJ/mol [6-1]  

CO + ½O2→ CO2 + 283 kJ/mol [6-2]  

CH4 + ½O2→ CO + 2H2 +36 kJ/mol [6-3]  

CH4 + 2O2→ CO2 + 2H2O + 35,7 kJ/mol [6-4]  

CO + H2O↔ CO2 + H2  + 41,1 kJ/mol Water gas CO-shift [6-5]  

CH4 + H2O↔ CO + 3H2 – 206 kJ/mol Steam methane reforming [6-6]  

CH4 + 2H2O↔ CO2 + 4H2 – 1656 kJ/mol [6-7]  

CxHy + (x/2)O2 → xCO + (y/2)H2  [6-8]  

CxH(2x+2) + (x - 1)H2 ↔ xCH4 Tar degradation  [6-9]  

COS + H2O ↔ CO2 +H2S COS hydrolysis [6-10]  

 

6.2.2 Heterogenní reakce procesu zplyňování  

Heterogenní reakce jsou reakce, které probíhají mezi látkami v různých skupenstvích. 

Hlavními jsou reakce mezi karbonizátem a plynnými produkty vzniklými v zónách sušení, 

pyrolýzy a oxidace. Jejich výskyt hovoří o kvalitě procesu zplyňování, a také o rovnoměrném 

přístupu oxidačního činila a reakčních plynů (CO2, H2O) k pevnému uhlíku. Níže uvedené 

jsou hlavní heterogenní reakce s uvedením množství uvolněné či spotřebované energie [90] 

[14]. 

C + CO2 ↔ 2CO-173kJ/mol Boudouarova reakce  [6-11]  

C + H2O ↔ H2 +CO-132kJ/mol Water gas reakce [6-12]  

C + 2H2 ↔ CH4 Metanizační reakce  [6-13]  
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C + O2 ↔ CO2 +393kJ/mol [6-14]  

C + ½O2 ↔ CO +110kJ/mol [6-15]  

C + ½Na2SO4(l) ↔ ½Na2S + CO2  [6-16]  

H2 + S → H2S  [6-17]  

2NaOH(l) + CO2 ↔ Na2CO3(l) +H2O  [6-18]  

Na2S(l) + H2O+CO2↔ Na2CO3(l) + H2S [6-19]  

Na2S(l) + 2CO2 ↔ Na2CO3(l) + COS  [6-20]  

6.3 Rovnovážná konstanta chemické reakce  

Rovnovážná konstanta chemické reakce určuje stav mezi substráty a produkty účastnící 

se chemických reakcí. Tento stav je závislý na teplotě a tlaku v reakčním prostředí. 

Rovnovážná konstanta chemické reakce se určuje pomocí rychlosti a směru reakce. 

Teoreticky může reakce za vhodných podmínek probíhat v obou směrech. Pokud rychlost 

reakcí na produkty je vyšší než na substráty, dojde k přeměně substrátu na produkt a reakce 

poběží do konce. Je tedy nevratná. Pokud je reakční rychlost v obou směrech stejná, dochází 

ke vzniku chemické rovnováhy. V rovnovážném stavu se množství substrátů a produktů 

nemění, i když obě reakce dále probíhají. Níže je uvedeno vyjádření chemické rovnováhy 

pomocí konstant Guldberga-Waageho: 

nA+mB↔pC+qD [6-21]  

Z výše uvedeného vzorce lze odvodit, že existuji dvě rychlosti reakcí: vpřed (forward) 

kf, zpět (backward) kb. Potom rychlost ubývaní složek (např. A) při reakci, bude vyjádřena 

takto: 

d[A]/dt = - kf[A]n[B]m + kb[C]p[D]q [6-22]  

To co pozorujeme, je výsledná rychlost na jednu a druhou stranu. Pokud je rychlost 

reakce v obou směrech stejná, z mikroskopického hlediska v každém okamžiku vzniká určité 

množství produktu a totéž množství produktu reaguje na substrát. Z makroskopického 

hlediska se však celek jeví jako klidný. Přítomnost reakcí je však evidentní v molekulárním 

měřítku. 

Rovnovážný stav lze zapsat jako:  

(dA/dt)f + (dA/dt)b = 0 [6-23]  

Z rovnovážného stavu tedy vyplývá podmínka pro reverzibilní chemické reakce:  

[C]p[D]q/[A]n[B]m = kb/kf = Kx [6-24]  
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Teoreticky všechny chemické reakce dosáhnou rovnováhy, pokud probíhají po 

dostatečně dlouhou dobu. To znamená, že pro každou reakci existují podmínky, za kterých je 

reakce reverzibilní [32]. V praxi však v mnoha případech nedochází k vytvoření 

rovnovážného stavu a to z různých důvodů: 

- produkt (nebo jeden z produktů) reakce může být odstraněn ze systému rychleji, než reakce 

dosáhne rovnováhy. Reakce pokračuje až do konce pouze v jednom směru, 

- substráty a produkty se vyskytují ve dvou nemísitelných fázích, reakce buď probíhá na 

rozhraní jednotlivých látek velmi pomalu (rychlost reakce je omezena množstvím látek), nebo 

nedojde k reakci vůbec z důvodu efektivního oddělení reaktantů, 

- v případě, kdy reakce má malé časové měřítko pozorování,  

- kdy jeden z reaktantů je neustále přidáván do systému zvenčí a systém nemůže dosáhnout 

rovnovážného stavu. 

Koncentrace reaktantů v rovnováze není závislá na mechanismu průběhu reakce, ale pouze na 

termodynamických podmínkách, jako je teplota a tlak. Katalyzátor nemá vliv na množství 

reaktantů v rovnováze, ale má velký vliv na dobu, za jakou bude tohoto stavu dosaženo. 

6.3.1 Vliv teploty a tlaku na rovnovážnou konstantu chemické reakce 

Rovnovážná konstanta Kx je závislá na teplotě a tlaku procesu. Tyto vztahy byly 

popsány Van't Hoffem takto: 
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 [6-26]  

Van't Hoffovy rovnice umožňují předvídat, jak změny tlaku nebo teploty ovlivní 

dosažení rovnováhy reakce. Pokud Kx roste, zvyšují se hodnoty molárních složek xj, kterým 

odpovídají dané stechiometrické koeficienty. Zvýšení tlaku posouvá stav chemické rovnováhy 

ve směru, ve kterém jednotlivé složky reakční směsi dosahují menší měrný objem nebo vyšší 

hustotu [16]. To je velmi důležité pro reakce v plynné fázi. 

6.4 Kinetika procesu zplyňování  

Kinetika procesu současného zplyňování uhlí a biomasy je předmětem mnoha 

výzkumných prací. Jejích cílem je popsání charakteristických jevů probíhajících v procesu 
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zplyňování v závislostí na čase. Složitost a rozmanitost homogenních a heterogenních reakcí 

má vliv na to, že vytvoření teoretického simulačního modelu, který by se přiblížil k reálnému 

procesu konverze paliva, je velmi obtížné [23], [62]. 

Pro teoretickou definici kinetiky reakcí v procesu konverze je třeba zjistit reakci 

popsanou rovnicí Waageho-Guldberga [6-21] a rychlost reakce [6-22] uvedené v kapitole 6.3. 

Jak již bylo definováno, rychlost reakce je změna koncentrace substrátů a produktů v čase. 

Rovnice [6-21] popisuje reakce látek A a B, ve které vzniká C+D. Během reakce dochází ke 

ztrátě jednoho z reaktantů [6-27]. 

τττ d

dCCC
w AAA

R −=
−

−
=

10

10  [6-27]  

Porovnání kinetiky různých paliv jako je uhlí, biomasa nebo olej, dává velmi odlišné 

výsledky. Při zplyňování uhlí nebo koksu, které mají malý nebo nulový podíl prchavé 

hořlaviny, je velmi obtížné zajistit kontakt kyslíku s uhlíkem. Zplyňování oleje, který je 

složen z prchavé hořlaviny téměř ze 100%, bude probíhat v plynné fázi odlišným způsobem. 

Podíl prchavé hořlaviny v biomase je také velmi vysoký, ale závisí na obsahu popeloviny. 

Podíl popeloviny v palivech z biomasy může činit až 20% hmoty. Variabilita tohoto 

parametru ovlivňuje změnu podmínek procesu a účasti homogenních a heterogenních reakcí  

v procesu zplyňování. Nízká teplota tání, která je závislá na složení popeloviny, také určuje 

charakter reakcí. Při popisu tohoto vztahu pro heterogenní Boudoarovu rovnici [6-11] se 

určuje stupeň konverze uhlíku: 

2COmm ck
dt

dC
r ⋅==  [6-28]  

Skládá se z koncentrace CO2 v generátorovém plynu a hodnoty rovnovážné konstanty 

km. Dle Arrheniova zákona, kterým se zavádí vliv teploty, při které probíhá reakce, je možné 

vyjádřit tento vztah také následujícím vzorcem : 

RT

E

m

A

eAk

−

⋅=  [6-29]  

Konstanta rychlosti reakce a aktivační energie EA jsou tzv. kinetické konstanty. 

Konstanta A bývá také označována symbolem k0 a nazývána frekvenční konstantou. Jednotka 

konstanty je s
-1, může se ale lišit dle použité jednotky koncentrace i použitého časového 

měřítka. 
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6.5 Nečistoty v plynu  

Typ a množství znečišťujících látek v plynu závisí na několika faktorech, které 

významně ovlivňují konečné složení plynu a nečistot. Patří mezi ně: podmínky procesu 

zplyňovaní, druh zplyňovacího media, druh reaktoru a složení paliva dodávaného do procesu 

zplyňování. Více znečištěné palivo nebo palivo horších parametrů produkuje větší množství 

nečistot. Míra znečistění vyžaduje použití složitějších a pokročilejších technologií. Rozlišit 

můžeme několik typů kontaminantů přítomných v generátorovém plynu: 

- dusík a jeho sloučeniny, 

- prachové částice, 

- dehty, 

- vodní pára, 

- alkalické kovy, 

- sloučeniny síry, 

- sloučeniny chloru, 

- oxid uhličitý. 

6.5.1 Dusík a jeho sloučeniny  

Plynný dusík není aktivní složkou a nepodílí se procesu zplyňování. Můžeme říci, že 

působí jako zátěž, která snižuje výhřevnost výsledného plynu. Vysoká objemová koncentrace 

dusíku dosahující až 60% snižuje výhřevnost plynu na úroveň 3,5 MJ/m3
N. To je spodní 

hranice, při které jsou ještě kogenerační jednotky schopné stabilně fungovat. Při použití plynu 

v syntéze Fischer-Tropsch dusík nepříznivě ovlivňuje kvalitu vyráběných uhlovodíkových 

řetězců. 

V generátorovém plynu vznikajícím v procesu zplyňování můžeme najít také 

sloučeniny N2O, NO a NH3. Koncentrace první uvedené látky jsou na nízké úrovni - 50 ppm, 

zatímco podíl oxidu dusnatého může dosáhnout až na 1000 ppm v plynu. V plynu lze najít 

také čpavek, jehož koncentrace se pohybuje na úrovni 200 ppm. Tyto sloučeniny jsou velmi 

agresivní a způsobují korozi, která může mít negativní dopad na elementy instalace, potrubí, 

MaR atd. a při mokrém čištění se dostává do odpadních vod, což může způsobit až zničení 

přečerpávacích systémů.  

6.5.2 Prachové částice  

Koncentrace a složení prachu obsaženého v generátorovém plynu závisí: na typu 

reaktoru, parametrech procesu zplyňování (teplota, typ média) a palivu dodávaném do 
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procesu. Vliv posledního faktoru je značný, protože vzhledem k různému složení různých 

druhů biomasy (popelovina 0 až 20%) používaných v procesu zplyňování se budou lišit také 

vlastnosti vznikajícího prachu. Hlavní složkou prachu je nezreagované palivo, saze (až 80% 

hmoty) a anorganická pevná část. V malých jednotkách je konverze uhlíku na úrovni 60%,  ve 

velkých zařízeních dosahuje až 98 - 99%. Zbývajících 1-2% ulétá s prachem nebo se 

zachycuje v popelníku [75]. 

6.5.3 Dehty  

Dehty jsou skupinou organických sloučenin. V procesu zplyňování vznikající v zóně 

pyrolýzy jako nežádoucí produkty. Způsobují mnoho problémů a také snižují účinnost 

procesu konverze. Aby se předešlo problémům spojených s kondenzováním dehtů, je třeba se 

seznámit s procesem jejich vzniku a také jejich složením. Prchává hořlavina je hlavním 

zdrojem dehtových látek uvolňovaných v druhé zóně zplyňování – pyrolýze [32]. 

Ve spalovací zóně dochází k jejich částečnému spálení a transformaci působením vysokých 

teplot. Vlastnosti dehtů, jejich koncentrace, druh a složení závisí na rychlosti ohřevu paliva, 

teplotě a době zdržení v reaktoru. Existují dva základní typy dehtů. Dělí se dle stability  

a schopnosti kondenzovat nebo se rozpouštět ve vodě. Následující tabulka (Tab. 3) ukazuje 

rozdělení dehtů na tyto tři typy. 

Tab. 3 Rozdělení dehtu dle stability a rozpustnosti sloučenin ve vodě  
Skupina Třída 

I. nedetekovatelné pomocí plynové 
chromatografie 

Primární dehet - bezprostřední produkty pyrolýzy, 
kyseliny, aldehydy, alkoholy, 
furany, apod., složek primárních dehtu je několik 
stovek 

II. heterocyklické sloučeniny (polární kyslíkaté a 
dusíkaté sloučeniny) 
III. aromatické uhlovodíky (jednookruhové) Sekundární dehet - zejména stabilnější fenoly a 

olefiny IV. lehké polyaromatické uhlovodíky (2-3 kruhové 
PAH) 
V. těžké polyaromatické uhlovodíky (≥ 4 kruhové 
PAH) 

Terciární dehet - alkylaromáty (styren, xylen, toluen, 
etylbenzen, atd.), PAH (např. inden, naftalen, pyren, 
metylnaftaleny, apod.) VI. neidentifikovatelné při plynové chromatografii 

 
Dehty ve formě páry nejsou z hlediska dalšího zpracování plynu problémem, 

dodatečně zvyšují výhřevnost generátorového plynu. Teprve kondenzace dehtu v kombinaci s 

prachem na chladnějších částech potrubí a výměníků tepla snižují světlost potrubí a zvyšují 

tlakové ztráty. Dále má kondenzace dehtů vliv na správnou funkci měřících zařízení jako jsou 

tlakoměry, snímače teploty a průtokoměry. V celkovém důsledku to může vést až k nebezpečí 

zalepovaní potrubí a nekontrolovanému hromadění plynu. Kondenzující dehet může také 

způsobit ucpání trysky, což může vést ke karbonizaci uhlovodíků na válci motoru. Pro 

ochranu instalace před výše zmíněnými případy je třeba minimalizovat pravděpodobnost 
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dosažení rosného bodu dehtů v kritických místech. Z toho důvodu je nezbytné definovat 

teplotu, při níž je parciální tlak v rovnováze s tlakem nasycených par dehtů. Tuto závislost 

popisuje následující vzorec [6-30]. 
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6.5.4 Vodní pára  

Vodní pára je jednou z nečistot plynu, kterou lze snadno odstranit. Ochlazení plynu na 

nízkou teplotu dává jistotu snížení výskytu problému nekontrolované kondenzace vodní páry. 

Vodní pára může představovat u souproudých reaktorů 10 až 14% a u protiproudých až 50%. 

V reaktorech s vyšším podílem páry, se vyskytuje také vyšší podíl dehtů, který podle 

literatury [32] dosahuje koncentrace až 150 g/m3
N. Takto vysoká koncentrace vodní páry  

v plynu může při nežádoucí kondenzaci ohrožovat bezpečnost a výskyt nekontrolovaných 

stavů v instalaci. Vede to nejprve ke snížení efektivity práce a následně k jejímu úplnému 

odstavení z provozu. Kondenzovaná vodní pára ve spojení s dehtem a prachem, který se může 

vyskytovat při vysokých koncentracích v úrovni do 10 g/m3
N u souproudých reaktorů, 

způsobuje velké ohrožení samotného provozu zařízení. Pří následném provozu instalace může 

dojít k zablokování tras plynu a nekontrolovanému úniku plynu otvory určenými např. pro 

přívod vzduchu, měřicí čidla apod. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nezbytné 

věnovat problematice kondenzace vodní páry velkou pozornost a to především při navrhování 

samotné konstrukce zařízení tak, aby byl zajištěn správný a bezpečný provoz zařízení.  

6.5.4.1 Odpadní vody 

Odpadní vody vzniklé během procesu čištění plynu ze zplyňování biomasy nejsou 

faktorem přímo souvisejícím s nečistotami v plynu, ale jsou důležitým aspektem provozu 

zplyňovacích zařízení. Navrhované instalace se často setkávají s problémem čištění odpadních 

vod a jejich likvidací. Kondenzující vodní pára a voda, která je nejčastěji používaným 

mediem k čistění plynu ve vodních pračkách, vyžaduje zařazení vhodného systému čištění. 

Limity škodlivých látek jsou pro odpadní vody vypouštěné do kanalizace velmi nízké a proto 

jsou důležitým faktorem povolení provozu instalace. Stupeň znečištění odpadních vod závisí 

na složení dehtů a paliva dodávaného do procesu. Míra znečištění ovlivňuje složitost systému 

čištění odpadních vod. 
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6.5.5 Sloučeniny síry 
Obsah síry v biomase se značně liší v závislosti na jejích druzích: dřevní biomasa 

může obsahovat měně než 0,1%  síry, v nedřevní biomase se může její podíl zvýšit až na 1%. 

U odpadní biomasy, která je impregnovaná, barvená nebo lakovaná, může obsah síry 

dosahovat několika procent v závislosti na jejím původu [76][86]. Jak již bylo zmíněno  

v mnoha vědeckých pracích, vysoké procento síry v palivu z biomasy při konverzi plynu ze 

zplyňování nemá nepříznivý vliv na kogenerační jednotky nebo plynové turbíny. Problém 

nastává při použití plynu ve výrobě kapalných paliv v procesu syntézy Fischer-Tropsch  

a výrobě metanolu, kde dochází k poškozování katalyzátorů. Problémy mohou nastat také  

v dřívější fázi čištění plynu od dehtů pomocí katalyzátorů, což může vést až k deaktivaci 

katalyzátoru. 

6.5.6 Sloučeniny chloru  

Dřevo, které se obvykle používá v procesu zplyňování neobsahuje chlór nebo se jeho 

koncentrace pohybuje pod 0,01%. Nicméně, dřevo vystavené přítomnosti mořské soli, ať už 

rostoucí v pobřežních oblastech nebo přepravované po moři, může obsahovat až 0,8% chlóru. 

Výskyt chlóru v palivu může mít vliv na zvýšení emisí dioxinů po spalování generátorového 

plynu. Může dojít také ke korozi komponentů instalace [8]. V plynu se chlór vyskytuje 

nejčastěji ve formě kyseliny chlorovodíkové (HCl). Jeho přítomnost může mít také negativní 

dopad na některé používané katalyzátory. 
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7. Zplyňovací reaktory   

Výzkum realizovaný v současné době má za cíl vytvoření empirických modelů 

používaných k výpočtu parametrů procesu zplyňování a konečného složení vyrobeného plynu. 

Existuje mnoho metod používaných k tomuto účelu a k tomu přizpůsobených nástrojů jako 

Fluent a AspenOne. Konstrukce a výběr vhodných parametrů reaktorů je méně intenzivně 

studovanou oblastí a to především z důvodů nemožnosti ověření předpokládaných parametrů 

realizací prostřednictvím simulačních systémů, případně zkušebních standů. Vývoj i malých 

jednotek vyžaduje velké finanční náklady a mnoho času nezbytného k výstavbě zplyňovací 

technologie. V mnoha případech teprve samotný provoz zařízení ukáže na nutnost provedení 

konstrukčních změn a přizpůsobení zařízení ke konverzi paliva (biomasy). 

7.1 Rozdělení reaktorů  

V závislosti na měřítku zplyňovací jednotky jsou používané různé typy zplyňovacích 

reaktorů. Pro instalace malého výkonu jsou obvykle používány reaktory s pevným ložem 

nebo bublajícím ložem s nízkými rychlostmi. V instalacích o vyšších výkonech se používají 

reaktory s konstrukcemi založenými na fluidních cirkulujících a unášivých ložích. Vývoj 

plazmových technologii měl velký vliv na vývoj procesu zplyňování a výsledná řešení jsou 

jednou z možností při navrhováni instalace. Je třeba také poznamenat, že často používaným 

řešením je zplyňování paliva v allotermních reaktorech. Jednou z koncepcí allotermního 

zplyňování je využívání vznikajícího tepla z jaderných procesů. Toto řešení se používá při 

výrobě vodíku [88]. Nicméně, nejčastěji se používají reaktory zobrazené na obrázku (Obr. č. 

12). Výběr vhodného řešení závisí na způsobu, jakým bude vyrobený plyn použit. 

 
Obr. č. 12 Schematické znázornění nejčastěji používaných reaktorů 
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7.1.1 Reaktory s pevným ložem  
Reaktory s pevným ložem pro zplyňování biomasy jsou konstruovány jako jednotky 

fungující při atmosférickém tlaku. Tyto reaktory jsou provozovány v malém přetlaku nebo 

podtlaku. Jsou charakteristické schopností práce v širokém rozsahu nominálního výkonu (30-

110%), širokém intervalu konverze paliva a zřetelně oddělenými zónami v reaktoru. 

Důsledkem separace jednotlivých zón je nerovnoměrné rozložení teplot uvnitř reaktoru. Další 

charakteristickou vlastností je možnost dávkování paliva s vysokým obsahem popela, dlouhý 

čas najetí ze studeného stavu, malé množství zbytků z procesu, nízká jednotková produktivita 

(k objemu reaktoru) a možnost klenbování, což vede ke zhoršení přenosu tepla a hmoty. 

Velkou výhodou reaktorů s pevným ložem je jejich jednoduchá konstrukce a spolehlivost 

Mezi reaktory s pevným ložem patří dva hlavní podtypy: protiproudé a souproudé. 

 

Protiproudé reaktory  

Patří ke skupině starších a jednodušších reaktorů. Jejich název pochází od vzájemného 

protisměrného proudění paliva a vznikajícího plynu. Používají se ke zplyňování uhlí a paliv s 

vysokým obsahem vlhkosti. Jedná se o reaktory s rozsahem výkonů od několika set kWt do 10 

MWt. V těchto reaktorech je palivo přiváděno a plyn odebírán v horní části generátoru. 

Zplyňovacím médiem je vzduch nebo směs kyslíku a páry. Medium je přidáváno pod rošt do 

oxidační zóny. Médium zde reaguje s odplyněným dřevěným uhlím z pyrolýzní zóny  

a vznikajícími plyny. Výsledné spaliny (CO2, H2O) o vysoké teplotě cca 1000°C proudí 

směrem vzhůru, kde dochází mezi nimi a palivem v redukční zóně ke konverzi na H2 a CO. 

Výsledná směs plynů o teplotě 750°C protéká pyrolýzní zónou, kde vznikají dehtové látky. 

Plyn opouštějící sušicí zónu dosahuje teploty až 300°C, v závislosti na konstrukci a výšce 

lože se tato teplota může měnit. Výhřevnost plynu pro tento typ reaktoru nepřesahuje 7 

MJ/m3
N. Mezi hlavní rysy protiproudových reaktorů patří: 

- jednoduchá konstrukce,  

- nízká energetická náročnost procesu, 

- schopnost práce s biomasou a odpady s vysokým obsahem vlhkosti (až do 50%) a vysokým 

obsahem popeloviny, 

- nízký obsah prachu v plynu, 

- vysoký obsah dehtů v plynu do 150 g/m3
N. 
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Souproudé reaktory  

Jejich konstrukce je velmi podobná konstrukci reaktorů protiproudých. V těchto 

reaktorech můžeme rozlišit tzv. hrdlo, které slouží k intensifikaci procesu v poslední redukční 

zóně. Jedná se o reaktory s rozsahem výkonů od několika kWt do 1 MWt. Palivo je zaváděno 

do horní části reaktoru. Nicméně, existují technologie, ve kterých se palivo zavádí do spodní 

části reaktoru. Reaktory protiproudé a souproudé jsou charakteristické podobnou 

granulometrií paliva s velikosti částic 20-200 mm. Významný rozdíl mezi těmito typy 

reaktorů je podíl dehtů v plynu, který je u souproudých reaktorů nižší až 15krát, což je hlavní 

výhoda těchto reaktorů ve srovnání s protiproudými reaktory. Omezujícím faktorem  

u souproudých reaktorů je požadovaný nízký obsah vlhkosti paliva do 20 %. V těchto 

reaktorech se vyskytuje také vyšší teplota v oxidační zóně (až 1200°C). Teplota 

generátorového plynu opouštějícího redukční zónu je také vyšší a dosahuje hodnoty až 800°C. 

Plyn vznikající v reaktoru může dosahovat výhřevnosti až 5,5 MJ/m3
N. Mezi hlavní rysy 

souproudých reaktorů patří: 

- nízký podíl dehtů v plynu - 0,8 - 3 g/m3
N, 

- vysoký podíl prachu v plynu - až 5 g/m3
N, 

- jednoduchá konstrukce, 

- účinnost konverze paliva až 70%. 

7.1.2 Fluidní reaktory  

Vývoj fluidní techniky a technologie zplyňování se rozšířil v 70. letech dvacátého 

století. Inertním materiálem lože je hlavně písek, jehož úkolem je zlepšení podmínek míchání 

paliva a přenosu tepla mezi fluidujícími částicemi. Kromě písku, jako inertu, se používá také 

jiných materiálů, jako je dolomit nebo vysokopecní struska přidávaná ve správném poměru 

k objemu lože. Díky zlepšení podmínek přenosu tepla se zvyšuje účinnosti procesu. 

Fluidačním mediem je obvykle vzduch přidávaný průběžně do reaktoru. Primární vzduch je 

přiváděn pod lože s cílem zajištění podmínek pro získání dolní kritické fluidační rychlosti. 

Pokud zůstane překročena dolní kritická fluidační rychlost proudění vzduchu, začnou se tvořit 

plynové bubliny (bublající lože). V případě zvýšení jejích množství a velikosti dochází 

k erupci v loži. Další zvýšení rychlosti proudění zplyňovacího media způsobuje ulétávání 

směsi (materiál+lože) z reaktoru. Pro vyhnutí se tomuto problému se za fluidní reakční 

komorou umísťuje cyklón pro separaci částic, které jsou následně vedeny zpět na dno 

zplyňovací komory. Systémy s takovým řešením se nazývají reaktory s cirkulačním fluidním 

ložem. 
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V závislosti na typu materiálu lože a zplyňovaného paliva se mohou vyskytnout 

problémy s aglomerací částic a to i při nízkých teplotách. Aglomerační proces může být 

urychlen prostřednictvím dlouhodobého udržení vysoké teploty nebo zvýšením teploty nad 

teplotu měknutí popela. Další neméně důležitou vlastností,  je zabraňování poklesu lože kvůli 

zvýšené akumulaci pevné frakce ve spodní části lože. Fluidní reaktory jsou charakteristické 

náročnou distribucí přiváděného zplyňovacího media. 

 

Reaktory s bublající vrstvou   

Reaktory postavené na procesu fluidního zplyňování paliva se staví ve větším měřítku 

kolem 500 kW - 50 MW. Nezbytná je řádná příprava granulometrie paliva k dosažení 

ustáleného rychlostního profilu. Jako inertní materiál se používá oxid hlinitý a písek, které 

přispívají ke zlepšení homogenity lože a omezují tak vznik kavitů ve vrstvě lože. Ve fluidních 

reaktorech s bublající vrstvou se jako zplyňovací medium používá vzduch, vodní pára nebo 

směs kyslíku a páry. Tyto reaktory jsou charakteristické především: 

- vysokou stabilitou složení plynu, 

- rovnoměrným teplotním profilem v celém loži, což vede ke snížení výskytu spékaní popela, 

- vysokým součinitelem přestupu tepla v loži, 

- vysokou mírou konverze, 

- nízkým obsahem dehtů, 

- složitou konstrukcí, 

- vysokou citlivostí na kvalitu připraveného paliva a množství nečistot. 

 

Reaktory z cirkulující vrstvou   

Reaktory tohoto typu jsou z důvodu jejich velikosti stavěny v oblastech, kde není 

omezen přístup k palivu. Mohou dosahovat výkonu stovek MWt a jsou efektivním zdrojem 

elektrické energie. Rychlosti fluidace dosahované v reaktoru jsou mnohem vyšší než 

minimální fluidační rychlost. Součástí reaktoru je odlučovací cyklón, který zavádí unášený 

inertní materiál a větší častí paliva zpět do reaktoru ke zvýšení míry jeho konverze. Inertním 

materiálem používaným v reaktorech je písek, ale rovněž se používá dolomit a přidávají se 

také katalyzátory. V současné době se reaktory s cirkulující fluidní vrstvou staví jako 

autotermní nebo allotermní [23]. Druhý uvedený typ poskytuje dvakrát vyšší výhřevnost 

generátorového plynu, což pozitivně ovlivňuje stabilitu chodu kogenerační jednotky a dává 

možnost využití plynových turbín. Tyto reaktory jsou charakteristické především: 

- zplyňovací teplotou – cca 700°C, 
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- vysokou odolností proti změnám vlastností paliva, 

- vysokými nároky na přípravu paliva, 

- vysokou mírou konverze paliva s nízkým podílem dehtů, 

- dopadem změn teplotního gradientu na směr toku pevných látek, 

- možností výskytu vysokého stupně eroze vnitřního povrchu reaktoru, 

- méně účinným přenosem tepla než v případě reaktoru s bublající vrstvou. 

7.1.3 Unášivé reaktory  

Unášivé reaktory jsou charakteristické vysokými výkony dosahujícími až 1000 MWe, 

vyššími požadavky na přípravu paliva než u fluidních reaktorů, což částečně omezuje použití 

biomasy jako paliva. Nutnost přípravy granulometrie biomasy pod 1 mm je velkým problém  

v přípravě velkého množství paliva. Hlavním palivem používaným v těchto reaktorech je 

především uhlí s granulometrií menší než 200µm. Zplyňovacím médiem používaným 

v procesu je obvykle směs kyslíku a vodní páry. Doba zdržení částic uvnitř reakční komory je 

krátká a je menší než 1 s. Palivo je zplyňováno při vysokých teplotách 1200 - 1500°C, které 

díky tepelnému rozkladu dehtů zajišťují vysoký stupeň čistoty plynu. Vysoké teploty mají 

také vliv na popel, který je odváděn v tekuté formě. Po zvýšení teploty v reakční zóně 

následuje zvýšení podílu CO2, který snižuje výhřevnost generátorového plynu. Výhřevnost 

plynu může dosahovat až 14 MJ/m3
N. Unášivé reaktory pracují pod zvýšeným tlakem obvykle  

2 - 5 MPa [7]. 

7.2 Metody výpočtu procesu zplyňování  

Mnoho vědců se již po mnoho let snaží o vytvoření metod výpočtů procesů zplyňování 

pro různé druhy paliv a při využití různých typů médií. 

Z těchto analýz vzniklo mnoho technických metod používaných pro určení konečného 

složení generátorového plynu a parametrů procesu. Tyto metody jsou více či méně složité  

a dávají přesnější či méně přesné výsledky. V dostupné odborné literatuře můžeme najít dva 

přístupy k výpočtu složení plynu. Jedná se o tzv. rovnovážné modely a kinetické metody. 

Dále se vyvinuly grafické a průmyslové metody vytvořené pro zjednodušený výpočet složení  

plynu ze zplyňování tuhých paliv.  

Z průmyslových metod lze pro výpočet složení plynu použít: 

- Deringerova metoda, 

- Tříbodová metoda podle Traustela, 

- Newtonova aproximace Traustela, 
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- Newtonova aproximace Gumz, 

- Analytická a grafická metoda Zeise-Gumz, 

- Metoda Grumbt, 

- Metoda Samuel,  

- Metoda Rumler-Göhler, 

- Metoda Dloch, 

- Metoda Tesner. 

 

V dnešní době používané nejmodernější metody výpočtu patří do metod 

s kinematickým přístupem. Dostupné nástroje pro modelování, jako je Fluent, nebo jiné 

programy, umožňují modelování chování paliva v procesu zplyňování a stanovení parametrů 

reaktoru. Populární metodou používanou v současné době pro výpočet je metoda 

minimalizace funkce dle Gibbse [6][2]. Tato metoda je velmi vhodná pro výpočty procesu 

zplyňování biomasy. Je postavena na výpočtu rovnovážného složení při konstantní teplotě  

a tlaku při minimalizaci volné entalpie. Základem těchto metod je rovnice: 
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Výše uvedené rovnice popisují vznik pěti látek složených ze tří základních prvků. Ve 

výše uvedených rovnicích jsou λC, λH a λO Lagrangeovy konstanty. 
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7.3 Volba správného typu reaktoru   

Základem navrhování reaktorů je přesné pochopení vlastností paliva, které bude v tomto 

zařízení použito. Tyto parametry jsou částečně popsány v kapitole 5. Chování biomasy 

v průběhu procesu zplyňování můžeme zjistit pouze experimentálně. Černé a hnědé uhlí jsou 

používané ve zplyňovacích reaktorech jenom ve dvou formách: v podobě prachu, častěji však 

v podobě hrášku. Biomasa jako palivo může být používaná ve formě: 

- prachu (fluidní reaktory), 

- dřevní štěpky (souproudé a protiproudé reaktory), 

- pelet (souproudé reaktory), 

- kusového dřeva (protiproudové a souproudé reaktory typu Imbert) 

- řezanky (fluidní reaktory), 

- jemných částic (unášivé reaktory). 

 

 Využití různé granulometrie biomasy umožňuje její efektivní dopravu (pelety), 

zvyšování koncentrace energie (peletování a torifikace) a úspory spojené s použitím surového 

paliva jako je řezanka, kusové dřevo a dřevní štěpka. Chování biomasy se liší dle jednotlivých 

druhů reaktorů. Z tohoto důvodu je nezbytné biomasu otestovat přesně v takové formě a za 

takových podmínek, ve kterých bude následně použita. Proces navrhování reaktoru pro 

zplyňování biomasy a dalších paliv lze rozdělit do tří fází: 

- proces navrhování s předběžným stanovením rozměrů, 

- optimalizace procesních parametrů reaktoru, 

- proces podrobného navrhování. 

 

 Při výběru velikosti reaktoru, a s tím spojených dalších elementů instalace, jako jsou 

systémy čištění plynu, systémy dopravy paliva, hospodaření s odpady, systémy výroby 

elektrické energie (kogenerační jednotky, turbíny) a systémy odvodu energie, je nezbytné 

optimalizovat velikost celé instalace podle místně dostupných zdrojů paliva. Z dostupných 

studií ohledně optimalizace vzdáleností dopravy surové biomasy můžeme zjistit, že 

maximální vzdálenost, pro dopravu biomasy by neměla přesahovat 60 km. Při dopravě ze 

vzdálenějších míst musíme uvažovat nad zahuštěním energii obsažené v biomase pomocí 

peletováni, briketovaní anebo procesu torifikace [32]. Níže uvedený obrázek (Obr. č. 13) 

znázorňuje měřítka navrhovaných zařízení pro zplyňování biomasy. 
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Obr. č. 13 Velikost používaných reaktorů pro zplyňování biomasy 

 

Na českém trhu existují dva populární typy reaktorů: s pevným ložem o výkonu do 1,5 

MWt a fluidním ložem do 5 MWt. Výběr těchto typů řešení je ovlivněna množstvím dostupné 

biomasy a také možností odběru elektrické energie a tepla.  

7.3.1.1 Předpoklady pro navrhovaní reaktoru s pevným ložem   

Reaktory s pevným ložem patří do skupiny reaktorů, ve které je zplyňováno palivo  

s větší granulometrií - od 20 do 150 mm. Výjimkou jsou reaktory, ve kterých se zplyňují 

pelety o standardní velikosti Ø 6 mm. Základním parametrem vrstvy lože je jeho nízká 

hustota. Vzhledem k tlaku paliva a jeho hmotnosti je lože umístěno nad spalovací zónou. 

Použití paliva s vyšší zrnitostí zlepšuje kontakt paliva se zplyňovacím mediem a také 

procesních plynů s uhlíkem. Při nadměrném zahuštění lože může dojít k nadměrnému spékání 

popela, zvýšení tlakové ztráty a klenbování. Ve výsledku dosáhneme nižšího stupně konverze 

paliva a většího množství nezreagovaného paliva v popelu.  

Reaktory s pevným ložem jsou charakteristické širokým rozsahem výkonu, který se 

pohybuje v rozmezí 30-110 %. Je to důležitá vlastnost, která umožňuje přizpůsobit množství 

vyrobené energie aktuální spotřebě. Týká se to jak klasických reaktorů typu Imbert, tak  

i protiproudých reaktorů. 

U reaktoru typu Imbert je velmi důležitou hodnotou tzv. zatížením hrdla GH (hearth 

load). Je definováno jako množství vyrobeného plynu na jednotku plochy v nejužším místě 

hrdla m3
N/h·cm2. Hodnota GH se může pohybovat v rozmezí 0,1-0,9 m3

N/h·cm2, obvykle se 

omezuje na rozsah 0,3 - 0,35 m3
N/h·cm2. Faktor ovladatelnosti výkonu, jak bylo uvedeno na 

začátku kapitoly, se pohybuje v rozmezí 2,5 - 3. Na následujícím obrázku (Obr. č. 14) je 

prezentováno schéma reaktoru s popisem jeho vnitřních rozměrů [57]. Je třeba zdůraznit, že 

část reaktoru ve tvaru trychtýře je vytvořena pomoci zbytků paliva dodávaného do procesu. 

Toto řešení umožňuje vyhnut se vysoké erozi v tomto místě a termickému namáhaní částí 

reaktoru. 
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Obr. č. 14 Konstrukční parametry reaktoru typu Imbert 

 

Pokud označíme výkon reaktoru Vp a zatížení hrdla GH, které určuje průtok plynu, 

můžeme vypočítat rozměr hrdla dh z následující rovnice [7-7].  
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Hodnota zatížení hrdla GH pro stanovení minimální velikosti dh při daném výkonu 

reaktoru se bere jako maximální hodnota. Pro výpočet výšky umístnění trysek vzduchu nad 

hrdlem h, je třeba použít následující závislost (Graf č. 3), stanovenou Swedish Academy of 

Engineering Science [84]. 

 
Graf č. 3 Umístění trysek vzduchu nad hrdlem pro rozdílné rozměry reaktoru 
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Dalším krokem je určení velikosti rozměru dr, který určuje vnitřní velikost reaktoru. 

Hodnota dr se vzhledem ke granulometrii a hustotě přidávaného paliva pohybuje v rozmezí 2-

2,2 dh. Důležitým faktorem ovlivňujícím dr je obsah prchavé hořlaviny odplyňující se při 

teplotě 400°C. Úhel otevření spodní časti reaktoru pod hrdlem by měl být v rozmezí od 45° 

do 60°. Tento úhel ovlivňuje dobu zdržení paliva, aby proběhly reakce popsané rovnicemi (6-

13 až 6-19). Vzdálenost H - umístění vzduchových trysek od konce zúžení má hodnotu 0,95 

dr a předpokládá se, že je konstantní pro všechny reaktory (pro lepší představu tuto závislost 

znázorňuje Graf č. 4. 

Pod rozšířením dochází k prodloužení redukční zóny – R. Má hodnotu 0,4H, která 

zajišťuje prodloužení času nezbytného pro reakci plynů s uhlíkem. Pod úrovní hladiny R jsou 

instalovány různé typy roštů (paralelní sady řetězů, otáčející se stupňovité kaskády). Volba 

typu roštu závisí na podílu popela v biomase, tavitelnosti popela a znečišťujících látkách, 

které se můžou nacházet v palivu (kameny nebo kovové částice). 

Medium přidávané do spalovací zóny procesu zplyňování, by mělo dosahovat co 

nejvyšší teploty. K předehřevu lze využít tepla vznikajícího plynu. Zvýšení teploty 

zplyňovacího média, na vstupu do oxidační zóny, umožňuje zvýšit podíl hořlavých látek 

pomocí snížení spotřebovaného množství energie, nutného pro ohřev paliva. Vyšší teplota 

média umožňuje jeho efektivnější distribuci v oxidační zóně. Je to možné díky zvýšení jeho 

rychlosti v tryskách. Rychlost média v trysce Um je možné určit pomocí rovnice [7-8], 

rychlost v trysce znázorňuje graf (Graf č. 4). 

m

hH

m d
A

A
→

⋅100
 [7-8]  

 

 
Graf č. 4 Závislost plochy trysky ve vztahu k velikosti hrdla 
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7.3.1.2 Předpoklady pro navrhovaní reaktoru s fluidním ložem  

Reaktory s fluidním ložem se používají pro dva účely: pro zvýšení kapacity výkonu, 

pro používání paliv s nížší teplotou tání popela a paliv s nízkou objemovou hustotou (tj. 

sláma, plevy a odpady). Udržování konstantního profilu teploty a dobrého promíchávání 

paliva se zplyňovacím médiem umožňuje efektivní přeměnu paliva, což vede k trvalému  

a stabilnímu výkonu. 

Jak už bylo uvedeno v kapitole 7.1, existují dva typy fluidních reaktorů: s bublající 

vrstvou BFB a s cirkulující vrstvou CFB.  

Reaktory na biomasu BFB se obvykle používají ve výkonovém rozsahu od 10 do 25 

MWt. Rychlosti dosažené v tomto typu reaktoru jsou v rozmezí 0,5-1,0 m/s. Nejčastěji 

používaným typem reaktoru BFB je reaktor vynalezený Fritzem Winklerem v roce 1921. 

Tento reaktor patří do skupiny vysokoteplotních reaktorů (HTW - High-temperature Winkler). 

Cílem tohoto typu reaktoru je snížení obsahu metanu a dehtů, přidáváním zplyňovacího média 

do dvou úrovní. Důsledkem toho je místní zvýšení teploty a snížení množství nečistot  

v plynu. Taková konstrukce reaktoru umožňuje získání stabilnějšího složení plynu o vyšší 

kvalitě v porovnání s nízkoteplotními reaktory [7].  

V reaktorech CFB dochází ke zvýšení rychlosti plynu na specifickou zdánlivou 

rychlost (superficial velocity) o hodnotě 5,5 m/s, což vede ke zvýšené cirkulaci paliva, 

v důsledku čehož  dochází ke zvýšení výkonu reaktoru až na stovky MWt. 

 

Proces navrhovaní reaktoru s fluidním ložem vyžaduje stanovení těchto parametrů 

procesu zplyňování: 

- volba hmotnostního průtoku paliva, 

- určení průtoku zplyňovacího media V, 

- stanovení přebytku vzduchu λ (equivalence ratio S), 

- stanovení parametrů lože, 

- volba teploty zplyňování, 

- volba průtoku vyrobeného plynu, 

- stanovení výhřevnosti plynu, 

- určení toků prachu, 

- určení základních rozměrů reaktoru. 

 

Základem výpočtu je volba průtoku paliva, který určuje zbývající parametry. 

Stanovení tohoto parametru umožňuje určit nejdůležitější parametr související s procesem 
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zplyňování, což je přebytek vzduchu λ (stechiometrický koeficient zplyňování). Ve fluidních 

reaktorech se hodnota λ pohybuje úrovni 0,3, výsledná teplota zplyňování je mezi 700 - 

750°C. Graf č. 5 zobrazuje závislost teploty zplyňování na průběhu stechiometrického 

koeficientu zplyňování λ. 

 
Graf č. 5 Vliv stechiometrického koeficientu zplyňování na teplotu procesu zplyňování 

 

Pokud známe poměr λ, můžeme zjistit hmotnostní tok vzduchu potřebný pro konverzi 

paliva za daných podmínek. Pro tento účel se používá rovnice [7-9]. 

]/[)31,4%19,34%48,11%( hkgmOwtHwtCwtSM palvzd
&& ⋅⋅−⋅+⋅⋅=  [7-9]  

 

7.3.1.2.1 Fluidační rychlost  
Pojem fluidační rychlosti můžeme použít pro reaktory s fluidní vrstvou, pro reaktory 

s cirkulující vrstvou a pro určitou skupinu reaktorů s pevným ložem a se spodním podáváním 

paliva. Jev fluidace lze rozdělit do několika etap. Graf č. 6 představuje vliv rychlosti plynu na 

hodnotu poklesu tlaku u různých typů reaktorů. 

 
Graf č. 6 Různé stavy fluidní vrstvy 
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Důležitým aspektem procesu fluidace je zachovaní správné granulometrie paliva. 

Charakteristickým jevem fluidace, který je nezbytné vzít v úvahu, je pórovitost lože ε. Tato 

hodnota se charakterizuje poměrem volného objemu (neobsazený prostor mezi částicemi)  

k celkovému objemu lože. Zvýšení rychlosti plynu procházejícího přes lože ovlivní jeho 

objem, čímž se zvýší pórovitost. Tento parametr lze vypočítat z následující rovnice [7-10]. 
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Pojem fluidační rychlosti se také používá v reaktorech s pevným ložem.  

V souproudých reaktorech se spodním podáváním paliva, má tento jev vliv na úlet 

nezreagovaného paliva, což snižuje účinnost procesu zplyňování. Vysoké teploty a malý 

průřez vede ke zvýšení rychlosti plynu, důsledkem čehož je překročení minimální fluidační 

rychlosti a ulétávání materiálu z lože. Podobný jev se vyskytuje i v protiproudých reaktorech, 

ale vzhledem k přestupu tepla z plynu do čerstvého paliva se vyskytuje v menší míře. 

Pro určení fluidační rychlosti můžeme použit Ergunovu rovnici. Cílem této rovnice je 

vyjádření tlakové ztráty vyskytující se v pevném loži (r. [7-11]). Rovnice je založena na 

stanovení viskozity a hustoty lože, hodnoty a a b představují charakteristický rozměr lože. 

ss wbwa
L

P
⋅⋅+⋅=

∆
ρ  [7-11]  

Na základě této korelace Blake a Kozeny vypracovali rovnice popisující závislost 

viskozity v podmínkách laminárního proudění a tlakové ztráty, které jsou úměrné pórovitosti 

materiálu v loži. Výsledkem jejich práce je následující rovnice [7-12] [66]. 
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 [7-12]  

Opakovaně prováděné výzkumy dovolily určit bezrozměrný koeficient k1, který má 

hodnotu 150. V podmínkách turbulentního proudění Bruke a Plummer našli závislost poměru 

tlakové ztráty ke ztrátě kinetické energie, které jsou přímo úměrné pórovitosti lože. Na 

základě těchto zkušeností vytvořili rovnici pro tuto závislost [7-13]. 
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 [7-13]  

Ergunovy předpoklady týkající se tlakové ztráty ve fluidní vrstvě, který je součtem 

kinetických a viskozitních sil, jsou správné pro široký rozsah Reynoldsova kritéria (r. [7-14]). 
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Výše uvedená rovnice vytvořena Ergunem může být vyjádřena pomocí Reynoldsova 

kritéria, které se často vyskytuje v literatuře. Rozdělení sil působících v loži uvedené v rovnici 

[7-14], však není v rovnici [7-13]. 
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Poté můžeme Reynoldsovo Remf a Archimédovo kritérium Ar z následujících vzorců [7-16]  

a [7-17] vypočítat. 
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Obdržená hodnota rychlosti wmf , ukazuje rychlost na počátku fluidizace, při které 

proces začíná. Za předpokladu, že ε0 je stejná pro pevné lože můžeme vypočítat kritickou 

počáteční rychlost fluidace. 

Kritickou počáteční rychlost fluidace lze vypočítat ze vzorce [7-18] [56]. 
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Průřezovou rychlost částic ulétávajících z lože lze odvodit ze vzorce [7-19]. 
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7.3.1.3 Předpoklady pro navrhování unášivých reaktorů  
Unášivé reaktory patří do skupiny reaktorů, které jsou v současné době, vzhledem ke své 

vysoké výkonnosti a dosahované efektivitě procesu zplyňování, nejzajímavější pro výzkum. 

Obvykle jsou používány pro konverzi uhlí, rafinářského koksu a rafinářských zbytků. 

Dostupné technologie modelování (CFD) jsou aktualizované o nové a přesnější modely jevů, 

probíhajících v procesu zplyňování a umožňující efektivnější navrhování reaktorů. 

Základním bodem pro návrh unášivých reaktorů je adekvátní příprava paliva. Nutné je také 

rozmělnění paliva na částice velikosti maximálně 200 µm. U biomasy, jejíž struktura je 

vláknitá, je to technologicky velmi složité. Energeticky náročná příprava čistého dřeva může 
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dosahovat až 80 kWe/MWth. Vstupní příprava paliva umožňuje snížení nákladů na jeho 

následné rozdrcení. Zavedení procesu torifikace do procesu snižuje jednotkové náklady až  

o 80 % [85].  

Podmínky, při kterých dochází ke konverzi paliva pro výrobu elektřiny, dosahují 

teploty 1450°C a tlaku 3 MPa. Nicméně, při použití této technologie na výrobu vodíku, může 

tlak v reakční komoře dosáhnout až 8 MPa [61]. 

 Základem konverze v unášivém reaktoru jsou heterogenní reakce, které se vyskytují 

mezi uhlíkem C a plynnými složkami CO2, H2O, H2, O2. Proto snížení hmotnosti WC 

přidávaného paliva, je výsledkem součtu jednotlivých reakcí, které probíhají mezi 

jednotlivými částicemi NC v jednotce plynu. Tato konverze je definovaná následujícím 

vzorcem [7-20]. 
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rskCC LTrdzANdW  [7-20]  

Pro vypočet průtoku plynu je třeba použít vzorec [7-21], jehož základem je počáteční 

průtok plynu Fgj0. 

[ ]∑ ⋅+= smolaFF kjkgjgj /0 ξ  [7-21]  

Reakce, které probíhají v procesu zplyňování, jsou endotermní a exotermní. Reagující 

částice paliva vytvářejí a spotřebovávají teplo procesem radiace a tepelné vodivosti. 

Energetickou bilanci řešeného úseku dz  lze vypočítat z níže uvedené rovnice [7-22]. 
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Pomocí této rovnice jsme schopni, vložením krajních podmínek, vypočítat zbývající 

parametry procesu pro jednotlivé „buňky“ (Finite Element Analysis). 

Unášivé reaktory patří do skupiny reaktorů, ve kterých proces modelování hraje velmi 

důležitou roli. K jejich výpočtům, z důvodu turbulentního proudění prachových částic, je 

nejčastěji používán model k-ε. Model je založen na rovnici bilancující Boussinesqeho 

kinetickou energii, ze které se určuje viskozita vírů a následně Reynoldsova napětí, na kterém 

je řešení modelu k-ε založeno. Původně byl model k-ε používán v jednofázových modelech. 

V současné době umožňuje technologie výzkum dvoufázového proudění, které optimalizuje 

průtoky ve výše uvedených typech reaktorů [40]. 
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7.3.2 Volba zdrojů tepla v procesu zplyňování  

Za účelem dosažení nejvyšší kvality plynu vznikajícího v procesu zplyňování biomasy 

se zavádí změny, jejichž cílem je odstranění dusíku z konečného složení plynu. Vysoký, více 

než 50 %ní podíl této složky výrazně snižuje výhřevnost generátorového plynu a vyžaduje 

použití větších zařízení. Cílem snížení podílu dusíku je zvýšit koncentraci kyslíku v médiu  

v čisté formě nebo se přidávat jej ve formě vodní páry. Přídavkem vodní páry do procesu se 

zvyšuje podíl vodíku v konečném plynu. 

Řešením nízké výhřevnosti mohou být allotermní reaktory. V reaktorech tohoto typu, 

v průběhu transformace biomasy z pevné do plynné formy, je tepelná energie dodávána  

z externího zdroje. Obvykle jsou spolu spojeny dva reaktory – fluidní systémy. V prvním, 

fluidním cirkulačním reaktoru je spalováno palivo, jehož vytvořené teplo slouží pro ohřátí 

inertního materiálu, který pak proudí do druhého okruhu, ve kterém je teplo dodáváno do 

allotermního procesu zplyňování. Ve spalovací oblasti, pro zajištění efektivního ohřátí inertu, 

jsou udržovány vysoké fluidační rychlostí. Teploty vznikající v procesu spalování dosahují až 

1200°C [24]. Materiálem, použitým v procesu na ohřívaní inertu, jsou pevné zbytky z procesu 

zplyňování a prach oddělený z plynu v separačním cyklónu. 

Druhý systém cirkulace je fluidní bublající vrstva. Teplota v procesu zplyňování se 

pohybuje v rozmezí od 700 do 900°C [51]. Médiem použitým v procesu zplyňování je vodní 

pára, jejíž množství lze určit pomocí následujícího poměru STBR podle vzorce [7-23]. 
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Indikátor STBR se pro atmosférické zplyňování biomasy  pohybuje v rozmezí 0,5-0,7 

[3]. Při tlakovém procesu zplyňování paliva se STBR snižuje na hodnotu 0,3 [13]. Některé 

literární zdroje uvádějí hodnotu 0,3 i pro atmosférické zplyňování biomasy [31],[18]. 

Průměrné složení vznikajícího plynu z procesu je následující: H2 (35-40%), CO (25-30%), 

CO2 (20-25%), CH4 (9-11%). Výhřevnost generátorového plynu je v rozmezí od 10 do 16 

MJ/m3
N. Díky použití tohoto typu řešení získáme v procesu konverze paliva vysokou míru 

účinnosti přeměny až 85 %. Důležitým poznatkem je, že při použití vzduchu pro spalování  

a vodní páry pro zplyňování je zajištěna vysoká konverze paliva i vysokou výhřevnost. 

Proces navrhovaní allotermních reaktorů je spojen především s výměnou tepla mezi 

zdrojem a zplyňovaným palivem. Aby výměna tepla byla efektivnější, je třeba prodloužit 

proces fluidace a častěji cirkulovat směs paliva a inertu, což vede k efektivnějšímu přenosu 
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tepla. Toto řešení bylo použito v allotermním reaktoru nové generace, vyvinutém na 

univerzitě ve Vídni [52]. Princip fungování nového reaktoru je ukázán na obrázku (Obr. č. 

15). 

 

 
Obr. č. 15 Zplyňovací systém G-volution, další generace zplyňovacího generátoru 

 
V tomto systému je nahrazena kombinace cirkulujícího-bublajícího systému (DFB - 

dual fluidized bed) systémem s duplicitními cirkulujícími vrstvami (DCFB - dual circulating 

fluidized bed). Původně reaktory DFB byly navrhovány jenom pro jeden konkrétní druh 

paliva, v závislosti na jeho parametrech (obsah prchavé hořlaviny, popeloviny). Zavedení 

systému s cirkulující vrstvou pro zplyňování umožňuje rozšíření typů používaných paliv. Více 

variant možností přívodu paliva umožňuje optimalizace reakcí v procesu zplyňování. Je to 

důležité při často se měnících parametrech biomasy. Hlavními faktory ovlivňujícími složení 

generátorového plynu a stupeň konverze jsou: 

- turbulentnost proudění ve fluidní vrstvě, 

- doba zdržení paliva a inertu v loži, 

- použití chemické separace CO2  pomocí CaO. 
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7.3.3 Optimalizace doby zdržení paliva  

Doba zdržení částic paliva v reakční fázi je jedním ze základních parametrů procesu 

zplyňování. Tento parametr má vliv na složení výsledného plynu a stupeň konverze paliva. 

Dále je na něm závislá koncentrace a složení dehtů v plynu. S nárůstem teploty v procesu 

zplyňování se snižuje požadovaný čas zdržení částic paliva v reakční fázi [64]. 

Dobu zdržení částic paliva můžeme určit pomocí jednoduchého vztahu mezi objemem 

plynu a objemovým průtokem plynu. Tuto závislost představuje rovnice [7-24] a můžeme ji 

použít pro reaktory s pevným ložem. Existují také názory, že je možné tuto rovnici používat 

také ve fluidních reaktorech. 

[ ]s
V

υ
τ =  [7-24]  

V literatuře je popisována doba zdržení paliva v reaktoru 2 s. Nicméně prováděný 

výzkum procesu zplyňování při atmosférickém tlaku ukazuje, že čas se může zkrátit na 0,5 s 

[59]. Důležitým faktem je, že doba konverze částic uhlíku je nejpomalejší etapou procesu 

zplyňování. Z tohoto důvodu by měl být reaktor navržen tak, aby zajistil dostatečně dlouhou 

dobu ke konverzi paliva na požadovanou úroveň. Výpočet času je možno začít rovnicí [7-25] 

popisující objem lože. 
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Kde Wout  je tok ulétajícího uhlíku z lože, který je ovlivněn mírou konverze paliva X. 

Obě tyto hodnoty spojuje rovnice [7-26], kde Win je průtok paliva dodávaného do procesu. 

inout WXW ⋅−= )1(  [7-26]  

Doba reakce částic paliva θ souvisí s hustotou lože  ρb a nejvýznamnějšími reakcemi 

procesu konverze uhlíku a vodní páry popsané rovnicí [6-14]. Propojením kinetiky reakce [6-

14] s úbytkem uhlíku v loži získáme vzorec [7-27] uvedený níže [7]: 

n
OHk

dt

dC

m
][

1
2=  [7-27]  

Kde m je výchozí hmotnost biomasy a C je celkový obsah uhlíku, který zreagoval v 

čase t. Po logaritmické transformaci obdržíme rovnici [7-28]: 

]ln[)ln(
1

ln 2OHnk
dt

dC

m
+=







  [7-28]  

Díky této transformaci je možno určit závislost přeměny biomasy na uhlík C za 

různých teplot, průtoku vodní páry a tlaku, kde je na ose X uveden ln[H2O] a na ose Y jsou 
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zobrazeny hodnoty 








dt

dC

m

1
ln . Zavedením Arrcheniovy rovnice do rovnice [7-29] obdržíme 

vztah: 

na OH
RT

E
mk

dt

dC
][exp 20 








−=  [7-29]  

Touto úpravou vznikl závazný vztah mezi teplotou zplyňování, průtokem paliva 

(uhlíku C) a koncentrací H2O/O2/vzduchu. Znalost rychlosti chemické reakce uhlíku s vodní 

parou (gas water shift) umožňuje určení θ ze vzorce [7-30]: 

r

X
C0=θ  [7-30]  
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8. Metody zvyšovaní kvality plynu  

Zvyšování parametrů plynu jak energetických (koncentrace hořlavých látek), tak 

fyzikálních (druh a množství znečišťujících látek), je nedílnou součástí výzkumu a vývoje 

zplyňování pro produkci elektrické a tepelné energie a při výrobě kapalných a plynných paliv. 

Některé z těchto parametrů přímo souvisí s typem reaktoru, palivem, zplyňovacím médiem  

a procesními podmínkami. Konečné parametry plynu (poměr H2/CO, koncentrace dehtů  

a prachu, sloučenin síry a chlóru) závisí také na způsobu jeho použití. Proto mají zařízení 

používaná pro konverzi paliva na plyn stanovené limity znečišťujících látek, které může plyn 

obsahovat. V následující tabulce (Tab. 4) jsou uvedeny parametry plynu, kterých je nezbytné 

dosáhnout v procesu čištění. 

Tab. 4 Požadavky na kvalitu plynu pro různé druhy zařízení  
Parametry a 
znečišťující látky v 
plynu 

Palivové články 
SOFC 

Syntéza F-T  Plynová 
turbína 

KGJ 

Teplota 400 - 600°C 200 - 350°C 
< 100°C (pro 
kompresor) 

< 50°C 

Tlak 
Atmosférický nebo 

vyšší 
2,5 – 6 MPa <2,5MPa Atmosférické 

Obsah prachu 
< 1 mg.m-3 
dp<1µm 

~0,1 ppm (mass) 
< 1-5 mg.m-3 

dp<3-5µm 
< 50 mg.m-3 
dp< 10µm 

Alkalické kovy < 1 ppm (vol.) < 10 ppb (vol.) < 0,2 mg/m3 *- 
Těžké kovy < 1 ppm (mass) < 1 ppb (vol.) *- *- 
H2S < 1 ppm (vol.) < 1 ppm (vol.) < 50 ppm (vol.) *- 
HCL + HF < 1 ppm (vol.) < 10 ppb (vol.) < 5 ppm (vol.) *- 
NH3 + HCN - < 1 ppm (vol.) < 50 ppm (vol.) *- 

Dehty < 10 mg.m-3* * - < 5 mg.m-3* 
< 100  

mg.m-3** 

Metody čištění 
Vysokoteplotní 
keramické filtry 

Nízká teplota a tlak 
nebo vysoká teplota a 

tlak  

Vysoko anebo 
nízkoteplotní 

filtry  

Nízkoteplotní 
filtrace  

* není specifikováno – závisí na podmínkách  
** pouze vyšší složky dehtu (bez ohledu na BTX) 
 

Metody čištění plynu lze rozdělit do dvou hlavních skupin: primární a sekundární 

metody. První skupina metod popisuje činnosti spojené s úpravou procesu zplyňování, 

zatímco druhá skupina se zabývá úpravou plynu získaného v procesu. 

Primární metody: Sekundární metody: 
- optimalizace parametrů procesu zplyňování  
(p, T, λ), 
- aplikace modifikátorů (katalyzátory a jiná 
aditiva), 
- správné navrhovaní reaktorů. 

- termické, 
- katalytické  
- mechanické,  
- chemické. 
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8.1 Primární metody zvyšovaní kvality plynu  
Lepší pochopení procesu zplyňování umožňuje vývoj úprav prováděných pro zlepšení 

kvality plynu. Moderní nástroje pro modelování procesu zplyňování umožňují zlepšení 

parametrů plynu, účinnosti jeho konverze a vyhnutí se problémům s tavením popela a erozí. 

Pak je možno také zplyňování paliv, jako jsou agropaliva a různé druhy odpadů. 

8.1.1 Optimalizace procesu zplyňování   

Zplyňovací proces je založen na několika faktorech. Jeho průběh a složení plynu 

závisí na teplotě T, tlaku p, množství paliva a druhu použitého média. Změna některého z nich 

ovlivňuje složení plynu a množství nečistot.  

Vliv teploty na proces zplyňování je významný. Při nárůstu teploty se zvyšuje složitost 

technologie. Hlavní zásadou při navrhování a provozu reaktorů je vedení procesu zplyňovaní 

se zachováním dostatečného rozdílu ∆T procesní teploty od nejnižší teploty tavitelnosti popela 

nebo vedení k takovým podmínkám, kdy bude možno popel odvádět v tekutě formě. U paliv  

z biomasy je teplota tání nízká a vyžaduje pečlivou kontrolu procesu. Změna teploty  

v procesu zplyňování ovlivňuje konstrukci reaktoru a také pomocná zařízení.  

Při zvýšení tlaku v reaktoru pouze o 10 kPa, se změní celá technologie od systému 

dodávaní paliva, přes systém měření parametrů (p, T), zařízení odstraňující popel, systém 

čištění plynu a celé řízení procesu. Tlak přímo ovlivňuje podíl jednotlivých složek plynu 

zvyšujících jeho výhřevnost a vhodnost pro chemické procesy (využití v procesu syntézy F-T 

a palivových článcích).  

Lepší pochopení procesu zplyňování, reakcí probíhajících uvnitř reaktoru mezi 

různými látkami v různých fázích (pevné-plynná), umožňuje efektivnější konverzi paliva. Do 

procesu zplyňování se kromě základních médií (vzduch nebo kyslík) přidává také vodní pára 

a to v místě vzniku prachu a popela. Ve větších technologiích se separuje CO2, který je zpětně 

veden do redukční zóny s cílem získaní vyššího podílu CO a CH4. Pro dosažení vyšší 

přeměny pevných paliv, konverze a zvýšení turbulentních podmínek, se do reaktoru přivádí 

znovu také vyrobený plyn. 

8.1.2 Modifikátory v procesu zplyňováni  

8.1.2.1 Katalyzátory  

Redukce dehtů je závislá na kinetice procesu zplyňování. Zvýšení redukce lze 

dosáhnout zvýšením teploty nebo přidáním katalyzátorů do procesu. Katalyzátory mohou 

zvýšit poměr reaktivity, ale pouze na možnou termodynamickou úroveň. 
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Katalyzátory můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: přírodní a syntetické. 

Minerální katalyzátory se vyskytují volně v přírodě, v pevné formě ve známém, ale často 

variabilním chemickém složení. Mohou být v procesu použity bez větších úprav (s předchozí 

kalcinací). 

8.1.2.1.1 Přírodní katalyzátory 

Nejznámějším přírodním katalyzátorem je dolomit (CaMg(CO3)2), obsahující 

uhličitany kovů alkalických zemin a malé podíly znečišťujících látek. V dolomitu můžeme 

taky nalézt oxidy kovů (železo a hliník) a oxid křemičitý. Největší podíl má Fe2O3. Čím vyšší 

je jeho koncentrace, tím je  katalytická aktivita dolomitu vyšší (až do 20%) [78]. Reaktivita 

dolomitu je také určena poměrem Ca / Mg, jehož narůst zlepšuje jeho vlastnosti. Dolomit je 

levným základním katalyzátorem používaným pro krakování dehtů v procesu suchého 

reformingu CO2. Používá se hlavně ve fluidních reaktorech, nedovoluje agregaci popela při 

využití biomasy s vysoký podíl alkalických sloučenin. Dolomit předehřátý na vysokou teplotu 

rychle měkne a podléhá erozi, což potvrzuje Mohsovův součinitel tvrdosti (v rozsahu 2-4). Ve 

srovnaní se syntetickými katalyzátory, ve fluidních reaktorech pomocí dolomitu není možné 

dosažení podílu dehtů v plynu pod úrovní 2 g/m3
N. Je to důležité kvůli limitu požadovanému 

při provozu a ochraně niklových katalyzátorů proti deaktivaci uhlíkem [15]. 

Jak již bylo zmíněno, dolomit vyžaduje kalcinaci při velmi vysokých teplotách 800-

900°C. Výsledky výzkumu, prezentovaného v disertační práci na VUT v Brně, ukazují, že  

k získání velmi vysoké účinnost procesu krakování dehtů nad 99%, je třeba dolomit zahřát na 

teplotu 950°C [37][39]. 

Druhým nejčastěji používaným katalyzátorem je přírodní olivín ((Mg,Fe)2SiO4). Je 

složen z oxidu hořečnatého MgO - 50%, oxidu křemičitého SiO2 - 40% a také oxidu 

železitého Fe2O3 - 7%. V hornině lze nalézt také prvky jako hliník, nikl, chrom a mangan. 

Hlavní výhodou olivínu je vysoká odolnost proti erozi ve srovnání s dolomitem. 

Charakterizuje se velmi nízkou pórovitostí. Jeho lepší vlastnosti ve srovnání s pískem mají 

vliv na to, že je často používán jako lože ve fluidních reaktorech.  

Dalším přirozeným katalyzátorem používaným v energetice je kaolin, který se skládá 

především z 45% SiO2, 37% Al2O3 a vysokého cca 15% podílu vody. Reaktivita kaolinu 

souvisí s jeho vnějším povrchem a je menší než u dolomitu. Důležitou vlastností kaolinu je 

citlivost na teploty nad 850°C, při kterých ztrácí svou katalytickou aktivitu. Kaolin je 

charakteristický relativně malým měrným povrchem v rozsahu 5 až 10 m2/g. 
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Výzkum pro zlepšení podmínek spalování, vedený profesorem Pronobisem ze Slezské 

technické univerzity, ukazuje perspektivu pro použití halloysitu v procesu zplyňování. Použití 

tohoto minerálu umožnilo bezpečné využívání zemědělské biomasy ve velkých energetických 

kotlích. Halloysit patří do stejné skupiny jako kaolin a jeho složení lze popsat vzorcem 

Al4(OH)8/Si4O10·10H2O. Vyznačuje se nízkou tvrdostí (1-2 na Mohsově stupnice) a velkým 

měrným povrchem ( přibližně 70-85 m2/g), vyplývajícím z tubulární struktury krystalů. Jeho 

největší výhodnou je vysoká teplotní odolnost a vysoká reaktivita. Je třeba poznamenat, že 

fázové transformace probíhají již při teplotách 550°C, což zvyšuje účinnost a rozsah jeho 

použití. Halloysit tvoří sloučeniny s alkalickými kovy, s vysokou teplotou spékaní a tání [45]. 

Díky přídavku halloysitu do procesu spalovaní v malém cca 4% podílu, se provozní 

podmínky v kotli zlepšují a teplota tání popela vzrůstá až o 300°C. 

Vzhledem k velkému vlivu oxidu železitého (hematit Fe2O3) na katalytické vlastnosti 

dolomitu, se v procesu zplyňování používají také železné rudy. Používají se zejména při 

zplyňování uhlí, pyrolýze a rozkladu dehtů. Studium vlastností hematitu ukazuje, že má menší 

aktivační energii, vysokou selektivitu ke krakování benzenu a vysokou schopnost tvorby 

metanu [71]. 

8.1.2.1.2 Syntetické katalyzátory 

Rozvoj různých využití generátorového plynu vedl k vývoji dokonalejších 

katalytických metod, ve kterých jsou výsledné produkty levnější, mají nižší spotřebu energie  

a nabízí vyšší účinnost procesu. Výroba syntetických katalyzátorů však vyžaduje vysoké 

finanční náklady. Jejich schopnost urychlení procesu zplyňování vede k tomu, že jsou 

používány ve stále větší míře. Navíc snižují teplotu zplyňování, což vede k nižším tepelným 

ztrátám. 

Jedním ze základních syntetických katalyzátorů jsou katalyzátory niklové. Syntetické 

katalyzátory jsou složeny ze třech částí: základny (base), kterou je nikl, posilovače a promotér 

[92]. Posilovač má za cíl zvýšit mechanické vlastnosti katalyzátoru, zatímco promotér působí 

jako ochrana proti otěru a teplotě. Běžně používanými příměsemi niklových katalyzátorů jsou 

hliník Al, platina Pt, ruthenium Ru a rhodium Rh. 

Významnou vlastností niklových katalyzátorů je jejich citlivost na deaktivaci 

(otrávení) sloučeninami síry, především H2S. Průměrná kontaminace v plynu H2S ze 

zplyňování biomasy se může lišit v rozmezí 20-200 ppm. Otrava katalyzátoru sírou je 

reverzibilním jevem a má přechodný vliv na jeho vlastnosti. Výhodou této skupiny 
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katalyzátorů je téměř stoprocentní snížení koncentrace dehtů z plynu při teplotě 900°C  

a zvýšení koncentrace CO a H2 [17]. 

8.1.2.2 HyPr-RING proces 

Novátorské řešení výroby vodíku bylo vyvinuto v Japan Coal Energy Center - JCOAL 

v roce 1999. Tento koncept je založen na dvou smyčkách spojených v jeden chemický proces. 

První je vodní smyčka, ve které voda reaguje s uhlovodíkovým palivem, výstupem reakcí je 

vodík a oxid uhličitý. Reakce mezi H2O a palivem je vysoce endotermní. Poté vodík reaguje 

s kyslíkem a vzniklá tepelná energie, která je používáná pro výrobu technologické páry. 

Spálením H2 a O2 je vyráběna voda, která je recyklovaná do procesu. Druhá smyčka je 

založena na reakci oxidu vápenatého CaO se stlačenou vodní parou, což vede k vytvoření 

Ca(OH)2. Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 pak vstupuje do reakce s CO2 za tvorby uhličitanu 

vápenatého CaCO3 a významného množství tepla. V procesu dochází k regeneraci CaCO3 na 

CaO. Výsledkem kalcinace pomocí dodaného tepla je oxid uhličitý. K reakcím mezi uhlíkem 

a H2O a také CaO a H2O a CO2 může dojít v jednom reaktoru za stejných teplotních 

podmínek a za stejného tlaku. Výsledkem procesu HyPr-RING, do kterého je dodáváno 

palivo, voda a kyslík je vodík, energie a čistý CO2 [68]. Na levé straně následujícího obrázku 

(Obr. č. 16) je představen koncept procesu HyPr-RING. 

              
Obr. č. 16 Koncepce procesu Hypr-RING 

 

Pro použití této technologie v komerčních instalacích, byla v procesu využita paliva 

typická pro zplyňování. Nejčastěji se používá uhlí, ale je možno využít také biomasu. Výše 

uvedené schéma znázorňuje přeměnu uhlí na vodík, metan a vodní páru. Základem zařízení je 

reaktor, regenerátor a několik výměníků tepla, používaných ke stabilizaci procesu. Proces 

zplyňování probíhá při teplotách 600 – 700°C z důvodu ochrany před vznikem eutektika  

a zvýšením absorpce CO2 a tvorbou reakce water-gas shift [6-5] [69]. Proces probíhá při 

velmi vysokém tlaku 3 MPa, což umožňuje hydrataci CaO a obnovení reaktivity regenerátoru. 
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Regenerátor je provozován za standardních podmínek pro kalcinaci 1100°C a 0,1 MPa. První 

výsledky experimentů jsou velmi pozitivní a umožňují budoucí vývoj této technologie.  

V důsledku tohoto procesu je dosaženo konverze 77% na plynné palivo, skládajícího se 

převážně z 91% vodíku a 9% metanu. 

8.1.3 Vhodné navrhování reaktorů  

Jeden z mnoha konceptů ke zlepšení kvality a výhřevnosti plynu je zlepšení výměny 

tepla a zlepšení kontaktu paliva s médiem. Dalším faktorem, který ovlivňuje podíl hořlavých 

látek a stupeň konverze paliva je doba reakce mezi médiem a palivem nebo doba zdržení 

paliva v redukční zóně. Tato opatření již byla uvedena v kapitole 7.3.2, na příkladu reaktoru 

vyvinutého na Technické univerzitě ve Vídni. 

Konečné složení generátorového plynu je závislé na palivu přiváděném do procesu. 

Pro získaní lepšího efektu procesu zplyňování, může být palivo torifikováno nebo 

pyrolýzováno. Oba tyto procesy jsou velmi podobné, ale získaný produkt a jeho použití se 

liší. 

Proces torifikace je procesem tepelné přeměny biomasy, jehož cílem je zvýšení 

koncentrace energie snížením koeficientu O/C, nezbytného v procesu zplyňování [9]. Tento 

proces probíhá bez přístupu kyslíku a jeho hlavním produktem je pevná fáze. Během procesu 

torifikace by se měla zachovat co největší hodnota chemické energie. Bohužel je tato hodnota 

částečně snížena únikem části prchavé hořlaviny. Substrátem pro torifikaci může být vlhká 

biomasa jako kvalitní palivo. Tento proces probíhá při teplotách do 300°C. Důležitým 

parametrem procesu je rychlost ohřívání paliva, která by neměla překročit 50 °C/min. 

Rychlost procesu torifikace je možno vypočítat z následující rovnice [8-1]. 
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C
t
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Graf č. 7 uvádí různé fáze procesu torifikace biomasy pří teplotě 280°C [55].  
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Graf č. 7 Fáze procesu torifikace biomasy 

Původně byl proces zplyňování v unášivých reaktorech vyhrazen pouze pro uhlí, ale 

zpracování paliva v procesu pyrolýzy umožnilo efektivní využívání biomasy. Pyrolýza je 

tepelná přeměna biomasy bez přístupu kyslíku na kapalnou, pevnou a plynnou fázi. Řízení 

procesu pyrolýzy vyžaduje externí zdroj tepla, které je třeba přivádět pro udržení požadované 

teploty v reakční komoře. Lze to provést pomocí spalování vyrobeného pyrolýzního plynu, 

případně zemního plynu. Provozní teplota procesu se může pohybovat v rozmezí 300 až 

800°C. Výsledkem procesu je pyrolýzní plyn - směs vodíku, metanu, oxidu uhelnatého  

a dalších organických složek [67]. Typický pyrolýzní plyn má výhřevnost cca 10 - 20 MJ/m3
n. 

V případě termické konverze komunálního odpadu je výhřevnost obdrženého pyrolýzního 

plynu v rozmezí 5 až 15 MJ/m3
n (konverze vysoce energetických odpadů RDF - 15 až 30 

MJ/m3
n). 

Společnost Choren spojila procesy pyrolýzy a zplyňování biomasy kyslíkem, vyvinula 

tak efektivní technologii pro výrobu elektřiny. Níže uvedený obrázek (Obr. č. 17) ukazuje 

technologie Carbo-V společnosti Choren [10]. 
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Obr. č. 17 Technologie Carbo-V ke zplyňování biomasy firmy Choren 

 
Základem této technologie jsou dva reaktory: nízkoteplotní (pyrolyzní)  

a vysokoteplotní (zplyňovací). V prvním reaktoru (LTG- Low Temperature Gasification) 

palivo prochází procesem pyrolýzy při teplotách 400 – 500°C, výsledkem čehož je pyrolyzní 

plyn, obsahující dehty a dřevěné uhlí bez dehtů. V druhé fázi (HTG - High Temperature 

Gasification) je pyrolýzní plyn dodáván k hořáku, ve kterém je míchán s čistým kyslíkem, 

následně dochází k částečnému spalování plynu při teplotě 1400 – 1450°C. Důsledkem takto 

vysoké teploty je tekutý popel, který je odváděn v dolní části reaktoru. Pevná 

fáze z pyrolýzního reaktoru je vedena do druhého unášivého vysokoteplotního reaktoru, kde 

dochází k endotermnímu zplyňování dřevěného uhlí. Výsledkem je plyn skládající se hlavně  

z CO a H2. Prezentována technologie je nabízena ve dvou velikostech - 45 MW a 160 MW 

[29]. 

Rozdělení procesu zplyňování do dvou etap umožňuje efektivní konverzi biomasy, 

efektivnější využití energie a vyhnutí se problémům spojeným s její transformací. 

8.2 Sekundární metody zlepšování kvality plynu  
Primární metody jsou obecně určené pro velké instalace nad 100 MWt, ale někdy se 

vyskytují i v jednodušších technologiích. Sekundární metody mohou být používány i pro 

menší zařízení, což umožňuje použití procesu zplyňování v malých instalacích s výkonem do 

několika stovek kilowatt. 

  Sekundární metody umožňují zlepšení vlastností generátorového plynu pro jeho přímé 

využití v KGJ nebo v turbínách a také k výrobě plynných a kapalných paliv. Sekundární 

metody můžeme rozdělit do několika skupin: 
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- mechanické metody, 

- termické metody, 

- katalytické metody,  

- chemické metody. 

 

 
Obr. č. 18 Rozdělení různých způsobů čištění plynů v závislosti na teplotě plynu 

 

8.2.1 Mechanické metody  
Cyklóny patří do skupiny mechanických metod čištění plynu. Jsou to jednoduchá  

a levná zařízení pro separaci částic, pracující v rozsahu teplot až do 900°C. Cyklóny mohou 

být efektivně využívány v kombinaci s různými typy reaktorů. Mohou být efektivně využity 

pro separaci částic s velikostí nad 10 mikronů - jako předběžná separace pro následující 

zařízení. Bohužel jsou často přehlíženy v navrhovaných instalacích, i když mohou být 

efektivně používány pro recyklaci nezreagovaného paliva, které ulétává z lože ve velkém 

množství [4]. Účinnost filtrací může dosahovat až 95%. 

Patronové filtry jsou nejčastěji používané filtry v celém energetickém sektoru.  

V procesu zplyňování zastávají významnou roli v separaci prachu, nicméně důležitým 

faktorem, na který se nesmí zapomenout, je teplota kondenzace vodní páry a dehtů. Vznikají 

nové filtrační materiály z keramických vláken, které umožňují funkci při zvýšené teplotě až 

850°C. Tím se předchází zalepování pracovních prvků kondensujícími dehty při teplotách pod 
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450°C. Řešení tohoto typu vyžadují velké filtrační plochy a vyznačují se vysokými tlakovými 

ztrátami (až 5 kPa). Jejich účinnost je vysoká a může dosahovat až 99,95% [77]. 

Membránové filtry jsou v současné době jednou z nejrychleji rostoucích oblastí ve 

filtraci plynů. Procesy odehrávající se v membránách se nazývají mikrofiltrací nebo 

ultrafiltrací. Pro jejich výstavbu se používají materiály na bázi modifikované přírodní 

celulózy, syntetických polymerů (polyolefiny, polyestery, fluorpolymery), stejně jako 

anorganické keramické materiály. Membrány lze používat k separaci různého typů částic  

o velikostech od 0,005 do 10 mikronů [38]. Znamená to, že membrány můžeme používat 

k filtraci plynu od prachových částic a znečišťujících látek, jako jsou dehty, ale také ke 

zlepšení kvality generátorového plynu před odstraněním CO2. Procesy filtrace založené na 

membránových filtrech vyžadují vysoké energetické náklady, protože je nezbytné zvýšit tlak 

surového plynu až na úroveň 1 MPa [79]. Jako vedlejší produkt čištění plynu dostáváme 

suché, čisté dřevěné uhlí, které lze snadno jednoduchým způsobem přidávat zpět do reaktoru. 

8.2.2 Termické metody 
Vývoj technologie zplyňování umožnil vytvoření nové skupiny metod tepelného 

čištění a zlepšování vlastností plynu. Sekundární metody zpracování plynu umožňují kontrolu 

složení plynu pro jeho pozdější použití. 

V kapitole 8.1.2.1 jsou uvedeny katalyzátory používané pro čištění plynu od dehtů 

v procesu zplyňování. Katalyzátory jsou také používány ve vnějších reaktorech, které mohou 

optimalizovat podmínky použití katalyzátoru. Je nezbytné si uvědomit, že nejdříve musí být 

plyn očištěn od prachu [65]. Oba typy katalyzátorů - přírodní a syntetické, používané 

v sekundárních metodách, přináší lepší výsledky v redukci dehtů než přímé použití v procesu 

zplyňování. V procesu katalytického krakování katalyzátor, ve srovnání s termickým 

krakováním, pomáhá disociovat dlouhé řetězce při nižších teplotách. Termické metody 

krakování využívají vysokých teplot 1200°C a nevyžadují dalších látek, nicméně získaný plyn 

má nižší výhřevnost [44]. 

Jednou z nových metod čištění plynu, znečištěného dehty z procesu zplyňování, jsou 

reaktory vybavené nízkoteplotními plazmatrony. V nízkoteplotní plazmě je teplota elektronů 

(Te> 1 eV) mnohem vyšší než průměrné teploty plynů (Tp <0,1 eV). Použití nízkotepelné 

plazmy k odstranění uhlovodíků z plynu je úspornější než adsorpce na aktivním uhlí, 

katalytické spalování nebo dopalovaní ve vysokoteplotním reaktoru.  

Jedním ze známějších řešení, založených na nízkoteplotním čištění plazmou, je reaktor 

GlidArc. Čištěný plyn je veden osově vysokou rychlostí (10 - 20 m/s) mezi elektrody. 
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Zařízení se skládá ze dvou, tří nebo většího množství elektrod ve tvaru nožů. Proudící plyn 

způsobí vytvoření elektrodynamických sil, jehož důsledkem je klouzavý elektrický oblouk 

ve směru osy. Takto vzniklá plazma vyplňuje značnou část prostoru „reakční“ komory 

(discharge chamber, lightning). Napětí na elektrodách potřebné k zapálení oblouku, se 

pohybuje od několika až po několik desítek kV [53]. Na obrázku níže (Obr. č. 19) je 

představena třetí generace reaktoru GlidArc. Systém čištění u tohoto typu reaktoru umožňuje 

čištění plynu z účinnosti až 95%. 

 
Obr. č. 19 Plazmový reaktor typu GlidArc III 

(1) centrální elektroda, (2) elektrody ve tvaru trysek umístěné kolem centrální elektrody, (3) přívod oxidačního 
plynu přidávaného do (5) prostoru komory, (4) vstup generátorového znečištěného plynu, (6) prostor působení 

klouzavého elektrického oblouku, (7) výstupní část reaktoru z generátorovým plynem 
 

 

8.2.3 Chemické metody  
Technologie OLGA je založena na procesu olejového čištění generátorového plynu. 

Byla vyvinuta v Národním holandském centru ECN a společnosti Dahlman a jejím cílem je 

nejen zajistit odstraňovaní dehtů z plynu, ale i prachu, fenolů a dioxinů ze zplyňování 

biomasy. 

Základem technologie je přesné ovládání rosného bodu dehtů a vodní páry. 

Technologie vyžaduje snížení vstupní teploty plynu z 700 - 900°C (typické pro fluidní 

reaktory) těsně nad teplotou rosného bodu dehtů obsažených v plynu [95]. Plyn je předčištěn 

v cyklónu a zaveden do vysokoteplotního skruberu, ve kterém se používá speciální olejová 

směs. V první fázi filtrace jsou na kolektoru odstraňovány těžší frakce dehtů a prachu, které 

jsou následně vraceny zpět do reaktoru. Ve druhé etapě (absorber-striper) jsou nižší dehty 

absorbovány zpětným čištěním plynu chladným olejem. Čistý plyn je odváděn k dalšímu 

použití, zatímco olej nasycený dehty je zaváděn do striperu k regeneraci. Pro regeneraci se 

používá horký vzduch nebo vodní pára, která je následně spolu s lehčími dehty zaváděna do 

reaktoru jako médium. Striper je navržen pro regeneraci média a také na požadované průtoky 
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média pro zplyňování paliva [94]. Na obrázku níže (Obr. č. 20), je prezentována technologie 

OLGA. 

 
Obr. č. 20 Schéma technologie OLGA 
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9.  Experimentální část  
Disertační práce byla zpracována v rámci projektu INEF a dalších výzkumných projektů 

na Výzkumném energetickém centru VŠB-TU Ostrava. Experimenty byly provedeny na 

zařízení pro zplyňování paliv, vytvořeném v rámci jednoho z prvních projektů, souvisejících  

s problematikou zplyňování. V průběhu doktorského studia jsem se účastnil prací na úpravách 

uvedené instalace při realizaci dalších projektů. V rámci plánovaných experimentů jsem 

upravil některé části reaktoru tak, aby bylo možno přidávat aditiva a měřit výsledky 

experimentů. 

Experimenty jsou rozděleny do pěti samostatných skupin týkajících se procesu 

zplyňování v reaktoru VT1. Jednotlivé kroky měly za cíl ověřit vlastnosti reaktoru vzhledem 

k různým druhům paliv, provozním parametrům a vlivu různých aditiv přidávaných v průběhu 

procesu. 

Na základě získaných zkušeností z jednotlivých experimentů, byly zjištěny závislosti 

vyplývající z použití různých druhů paliv v procesu zplyňování a řešení problémů, které 

vznikly při jejich konverzi. Pro zvýšení výhřevností získaného plynu byl do reaktoru dodáván 

kyslík a vodní pára.  

9.1 Popis výzkumného zařízení na VEC  
Generátor pro zplyňování biomasy o tepelném výkonu 100 kW je základem pilotní 

instalace ve Výzkumném energetickém centru na VŠB-TU Ostrava. Generátor pro zplyňovaní 

biomasy konvertuje palivo v pevném loži a jeho speciální konstrukce umožňuje provoz  

v širokém teplotním rozmezí. Jedná se o autotermní reaktor, který vytváří nezbytné množství 

tepla potřebného k procesu konverze biomasy. Na obrázku Obr. č. 21 je zobrazena vizualizace 

instalace, používané ke studiu vlastností procesu zplyňování a konverze obnovitelných paliv. 

Instalace se skládá ze zásobníku paliva s kapacitou 0,7 m3, kde je umístěn šnekový dopravník 

připojený k reaktoru. Uvnitř reaktoru je druhý vertikální šnek, dopravující palivo do lože. 

Médiem používaným v procesu je vzduch, jehož množství je měřeno průtokoměrem firmy 

Tiesto. Generátorový plyn opouští reaktor v jeho horní části a je veden do vysokoteplotního 

filtru, kde je odseparován prach. Plyn je v dalším kroku, z bezpečnostních důvodů a dle 

požadavků odtahového ventilátoru, ochlazován na teplotu 180°C. Instalace pracuje  

v podtlaku, který je vytvořen odtahovým ventilátorem. Plyn je následně transportován do 

spalovací komory, kde je po smísení se vzduchem spálen. Obrázek Obr. č. 22 znázorňuje 

reaktor na Výzkumném energetickém centrum. 
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Obr. č. 21 Schéma instalace pro zplyňování  na VEC 

 
Obr. č. 22 Zplyňovací reaktor na Výzkumném energetickém centru 

 
Instalace umožňuje konverzi pelet a dřevní štěpky o požadované velikostí. Použité 

šnekové dopravníky umožňují plynulou regulaci průtoku paliva v závislosti na požadované 

teplotě TI4. Celý proces zplyňování probíhá v palivové vrstvě o výšce cca 40 cm. Aby bylo 

možno rovnoměrně distribuovat zplyňovací médium, jsou v dolní části reaktoru umístěny 

čtyři vzduchové trysky. Tangenciálně umístěné trysky usnadňují rovnoměrné rozložení teplot 

a vysokou stabilitu procesu zplyňování. 

9.2 Uvedení do provozu 
Instalace, jejíž popis je uveden v kapitole 9.1, vyžaduje přípravu před každým 

provedením testů s různými palivy, zplyňovacími médii a modifikátory. Jedná se o celkové 

vyčistění citlivých míst, jako jsou kolena potrubí, výměníky tepla a měřící prvky. Po vyčištění 

reaktoru se musí vždy provádět kontrola provedených prací z důvodu možnosti vzniku 

netěsností a úniku plynu, což může v kombinaci se vzduchem vést k neočekávaným 

událostem. 
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Před uskutečněním zkoušek, musí být celá instalace zkontrolována z hlediska proudění, 

tlakových ztrát a přesnosti údajů čidel v studené technologii. Po ověření správnosti údajů, se 

do zásobníku instalace nadávkuje palivo, které je pomocí dvou šnekových dopravníků 

dopravoveno do reaktoru. Po dopravení paliva a dosažení první hladiny v reaktoru, se šnekové 

dopravníky vypínají a pomocí propan-butanového hořáku se palivo zapálí. Po jeho zapálení je 

zapnut odtahový ventilátor na 10% výkon. Po vytvoření větších plamenů, je hořák vytažen 

z reaktoru a zapalovací otvor je uzavřen. Výkon ventilátoru je postupně zvyšován pro 

zajištění rovnoměrného rozhoření celé vrstvy paliva a vyhřátí celé instalace. Také se tím 

předchází neočekávaným důsledkům kondenzace vodní páry a dehtů. Proces vyhřívaní trvá 

cca. 1 hodinu od zapálení do ustálení teploty v celé technologii. Po dosažení požadované 

teploty na úrovní cca 900°C, je reaktor naplněn palivem do druhé hladiny, aby byla dosažena 

odpovídající vrstva lože. Ke snadnějšímu zahájení procesu zplyňování se snižují otáčky 

ventilátoru. Stabilita procesu zplyňování je dosažena po cca 1 hodině, ale lze ji dosáhnout již 

po 20 minutách práce reaktoru. Stabilita procesu je ověřována kontrolou teploty spalin 

v dopalovací komoře. 

 

 
Obr. č. 23 Pohled na technologii zplyňování biomasy 

 

9.3 Metodiky měření   

9.3.1 Metodika měření plynných složek  
Koncentrace plynných složek (CO, CH4, C2H4) v plynu byla měřena kontinuálním 

multikomponentním analyzátorem GASMET FT-IR model CX4000 pracujícím na principu 
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absorpce infračerveného záření. Plyn byl odebírán odběrovou sondou s vyhřívaným 

zachycovačem s filtrem pro odloučení tuhých částic a veden vyhřívanou hadicí z PTFE přes 

pomocné vyhřívané membránové čerpadlo, dále přes vyhřívaný ředící systém SYCOS P-797-

CON a vyhřívanou filtrační jednotku s čerpadlem plynu SYCOS P-HOT do analyzátoru 

FTIR. Koncentrace složek ve vlhkém plynu byly měřeny a ukládány v minutových 

intervalech do databáze v připojeném PC s obslužným programem. Před měřením byla 

zkalibrována základní linie analyzátoru FTIR čistým dusíkem. 

Koncentrace CO2 byly měřeny analyzátorem Servomex IR Gas Analyzer PA 404 

pracujícím na principu absorpce infračerveného záření. Přístroj byl před měřením kalibrován 

čistým dusíkem na nulový obsah oxidu uhličitého (0% CO2), pro kalibraci horního bodu 

(spanu) byla použita kalibrační směs firmy LINDE o koncentraci CO2 = 10 %. Rozsah 

analyzátoru je 0 – 25 %. Plyn byl odebírán ze společné vyhřívané trasy, která byla rozdělena 

za pomocným čerpadlem plynu (před ředící jednotkou) a dále veden přes chladič plynu do 

analyzátoru CO2. Schéma sestavy přístrojů pro měření plynných složek je uvedeno na Obr. č. 

24.  

Koncentrace kyslíku v plynu, která byla následně používána k výpočtu složení plynu, 

byla měřena analyzátorem PMA 30 firmy AFRISO, založeném na principu měření 

paramagnetických vlastností kyslíku. Analyzátor byl před měřením kalibrován na nulový 

obsah kyslíku čistým dusíkem (0% O2) a atmosférickým vzduchem na koncentraci kyslíku 

21%. Analyzátor měl měřicí rozsah od 0 až 30% kyslíku a byl zahrnut do měřící trasy 

Servomex analyzátoru.   

Koncentrace O2 a H2 byly stanoveny v externí zkušební laboratoři. Analyzovány byly 

vzorky plynu odebrané během měření do skleněných plynotěsných vzorkovnic o objemu  

1 dm3. 

Pro možnost přepočtu koncentrace plynných složek na různé stavy plynu (suchý nebo 

vlhký plyn) byla stanovena také vlhkost plynu. 
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Obr. č. 24 Schéma zapojení jednotlivých součástí pro měření plynných složek generátorového plynu a foto 

analyzátoru  GASMET FT-IR model CX4000 
 

9.3.2 Metodika měření koncentrace dehtů 
Měření a laboratorní stanovení gravimetrického dehtu byly provedeny modifikovaným 

postupem uvedeným v ČSN P CEN/TS 15439 Zplyňování biomasy – Dehet a částice 

v plynných produktech – Vzorkování a analýza. 

Vzorek plynu byl odebírán sondou s kulovým ventilem, za kterou byl zařazen 

vyhřívaný zachycovač s filtrem ze skleněných vláken, na němž byly zachyceny tuhé částice  

a část dehtových látek. Dále plyn procházel promývačkami (impingery) naplněnými 

isopropanolem, ve kterých docházelo k zachycení dehtových látek prošlých filtrem. Veškeré 

nevyhřívané části odběrové aparatury až k poslední promývačce byly zhotoveny ze skla nebo 

teflonu, aby byla vyloučena sorpce dehtových látek na stěnách aparatury. Odběrová trať dále 

pokračovala silikonovou hadicí do sušicí věže naplněné silikagelem, do čerpadla plynu, před 

kterým byl zařazen regulátor průtoku a do membránového plynoměru. 

Po ukončení odběru byl filtr se zachycenými prachovými částicemi a dehtem přenesen 

do vzorkovnice a tvořil první část složeného vzorku transportovaného do laboratoře. Skleněná 

a teflonová část aparatury byla několikrát opláchnuta čistým isopropanolem a všechny 

kapalné podíly byly přeneseny do laboratoře ve skleněné uzavřené nádobě jako druhá část 

složeného vzorku. 

Obsahy dehtu ve vzorcích byly stanoven v externí zkušební laboratoři. 

Filtry byly vloženy do extrakčních patron, vysušeny 6 hodin při 105°C a po 

vychladnutí v eksikátoru zváženy. Poté byly extrahovány v dichlormetanu po dobu 6 hod., 
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vysušeny, ochlazeny a opět zváženy. Takto byly stanoveny dehtové podíly zachycené na 

filtrech jednotlivých vzorků. 

Roztoky isopropanolu byly bez pevných částic, proto je nebylo nutné filtrovat. 

Zakoncentrování jednotlivých vzorků bylo provedeno v koncentrátoru Zymark při 60°C na 

objem cca 5 ml. 

Oba extrakty (z filtrů i z roztoků) byly spojeny, zakoncentrovány v rotační vakuové 

odparce (RVO) při teplotě 40°C a kvantitativně převedeny do zvážených baněk. Přebytečná 

rozpouštědla byla odstraněna pomocí RVO (60°C) a odfouknutím N2 po dobu cca 30 min. 

(60°C). Vzorky byly dále dosušeny 2 hod. při teplotě 50°C a po ochlazení zváženy. Takto byl 

stanoven celkový obsah dehtu v jednotlivých vzorcích. Všechny stanovované dehty měly 

kapalnou konzistenci. 

Koncentrace gravimetrického dehtu byla vypočtena jako podíl množství dehtu ve 

vzorku k  objemu odebraného plynu. 

Schéma odběrové aparatury pro stanovení koncentrace dehtů viz. Obr. č. 25. 

 
Obr. č. 25 Schéma odběrové aparatury pro stanovení koncentrace dehtů v generátorovém plynu 

9.3.3 Metodika měření koncentrace TL, teploty a rychlosti proudění plyn 
Měření bylo provedeno upravenou gravimetrickou aparaturou podle ČSN ISO 9096. 

Princip měřící metody je založen na izokinetickém odsátí vzorku plynu z potrubí. 

Pro stanovení koncentrace TL v místě měření se provádí odběr sondou, která je 

napojena krátkou hadicí na elektricky vyhřívaný zachycovač, kde se na filtru ze skleněných 

mikrovláken zn. MUNKTELL zachytí většina TL z odsávaného vzorku plynu. Po zachycení 

TL je odsátý plyn zaveden do kondenzátoru, kde je zachycena většina vodní páry obsažené  

v plynu ve formě kondenzátu. Z kondenzátoru vystupuje plyn ochlazený na měřenou teplotu  

s obsahem vodní páry na mezi sytosti při dané měřené teplotě, tzv. sytý plyn. Ochlazený sytý 

plyn je zaveden do měřící clonové trati. Požadovaný průtok na cloně je nastavován změnou 

otáček vývěvy frekvenčním měničem. Diferenční a statický tlak na cloně je sledován snímači 
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tlaku. Teplota se měří odporovým snímačem teploty napojeným na elektronické 

vyhodnocovací zařízení. Z měřící trati je plyn veden do vývěvy Becker a následně odchází do 

ovzduší. Po ukončení odběru se provede zvážení zachycených vzorků. 

Koncentrace TL se stanoví jako podíl množství zachycených TL k objemu odsátého 

plynu. 

Schéma odběrové aparatury je uvedeno na Obr. č. 26. 

Teplota plynu v místě měření byla měřena termočlánkem typu "K" napojeným na 

teplotní ústřednu podle metodiky VECO 003 – Stanovení teplot. 

Rychlost plynu v potrubí před motorem (průměr 100 mm) byla stanovena podle 

metodiky VECO 002 – Stanovení tlaků. Ve zvolených bodech průřezu byly Prandtlovou 

trubicí, napojenou na elektronický mikromanometr, změřeny dynamické a statické tlaky. 

Naměřené dynamické a statické tlaky sloužily pro výpočet rychlosti proudícího plynu  

a objemového průtoku plynu. 

 
Obr. č. 26 Schéma měřící aparatury pro stanovení koncentrace prachu v plynu 
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10.  Paliva: pelety, miskantus a agro paliva  
Údaje, ze kterých vychází experimentální část práce, jsem získal v rámci projektu 

Kogenerovaná výroba elektrické energie a tepla zplyňováním biomasy FT-TA2/061 a ze 

získaných objednávek z průmyslu. Prováděné práce mi umožnili blíže porozumět procesu 

zplyňování a získat tak řadu zkušeností v této oblasti. Při výzkumné činnosti probíhající 

v rámci tuzemských a zahraničních zakázek jsem zkoumal pět různých paliv, dostupných na 

trhu a jejich chovaní v procesu zplyňování. Agropaliva jsou skupinou paliv s vysokým 

potenciálem a jejich výhodou je možnost řízení množství vznikajícího v rámci zemědělských 

procesů. 

10.1 Popis experimentu  
V instalaci byly provedeny zkoušky pěti paliv z biomasy ve formě pelet: pelety ze 

smrkového dřeva, z miskanta, ze sena, z pšeničné a rýžové slámy. Paliva byla připravena  

v podobné velikosti, o průměru pelet max. 8 mm. Obr. č. 27 zobrazuje paliva používáná při 

testování. 

 
Obr. č. 27 Foto paliv používaných v procesu zplyňování (zleva pelety ze smrkového dřeva, pelety z 

miskanta, ze sena, z rýžové a pšeničné slámy) 
 

Cílem výzkumu bylo provedení experimentů týkajících se posouzení procesu 

zplyňování pelet, zhodnocení produkce plynu a stanovení množství nečistot v plynu. 

Důležitým faktorem bylo zkoumání činnosti samotného reaktoru. Během experimentů bylo 

měřeno složení plynu vzniklého v reaktoru, množství prachu a dehtů v generátorovém plynu, 

stejně jako parametry provozu reaktoru (teplota, tlak). Výzkum různých druhů paliv umožnil 

stanovení provozních parametrů reaktoru a celé instalace. Bylo to možné díky optimalizaci 

procesu z hlediska účinnosti zplyňování, kvality obdrženého generátorového plynu a množství 

nečistot v plynu. Následující tabulka zobrazuje parametry paliv použitých pro experimenty.  
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Tab. 5 Parametry paliv zkoumaných v procesu zplyňování  

Vlastnosti 
Pelety ze 

smrkového 
dřeva 

Pelety z 
miskanta 

Pelety ze 
sena 

Pelety 
z pšeničné 

slámy 

Pelety 
z rýžové 

slámy 
Voda veškerá původní, Wt

r [%] 
Popel původní, Ar [%] 
Uhlík původní, Cr [%] 
Vodík původní, Hr [%] 
Dusík původní, Nr [%] 
Kyslík původní, Or [%] 
Síra původní, Sr [%] 

7,30 
0,33 

47,46 
5,65 
0,09 

39,12 
0,01 

9,50 
1,48 

45,51 
5,29 
0,27 

37,80 
0,15 

9,00 
8,70 
41,0 
5,10 
1,70 

35,20 
0,13 

10,00 
8,70 

40,60 
5,00 
1,00 

39,50 
0,14 

8,00 
20,40 
34,60 
4,40 
0,10 
33,5 
0,10 

Výhřevnost Qi
r [MJ/kg] 18,80 16,09 15,20 15,20 12,60 

 

10.2 Výsledky experimentu 
Pro vyhodnocení práce reaktoru je třeba srovnat jeho provozní parametry a také konečný 

produkt, kterým je plyn. Proto prezentované výsledky zahrnují výkon reaktoru a celé 

instalace, složení plynu a množství vznikajících nečistot (dehtů a prachu). 

Kromě energetických analýz parametrů pěti paliv, byly také testovány teploty tání 

zkoumaných paliv. Výsledky těchto analýz v poloredukční atmosfeře jsou uvedeny v Tab. 6. 

Tab. 6 Teploty tání pěti zkoušených paliv  

Teploty 
Smrkové 

pelety 
Pelety z 

miskanta 
Pelety ze 

sena 

Pelety 
z pšeničné 

slámy 

Pelety 
z rýžové 

slámy 
Teplota deformace Ts [°C] 1044 1099 680 640 680 
Teplota měknutí Ta [°C] 1052 1168 910 780 970 

Teplota tání Tb [°C] 1257 1202 1160 980 1220 

Teplota tečení Tc [ °C] 1264 1211 1190 1070 1290 

 

10.2.1 Smrkové pelety  
Prvotní experimenty použité pro zpracování práce se uskutečnily v rámci projektu 

Kogenerovaná výroba elektrické energie a tepla zplyňováním biomasy FT-TA2/061, na 

kterém jsem se účastnil v konečné fázi řešení. Výsledky experimentů byly publikovány 

v disertační práci Ing Jana Najsera Ph.D. a sloužity jako vstupní informace pro můj výzkum.  

V následující tabulce (Tab. 7) jsou uvedeny průběhy teplot získané ze záznamů při 

zplyňování smrkových pelet, které prošly procesem konverze při šesti různých teplotách (750, 

800, 900, 1000, 1050 a 1100°C) (Příloha č. 1). Cílem tohoto rozsáhlého studia bylo zkoumání 

nové koncepce reaktoru v celém možném rozsahu jeho použití. 
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Tab. 7 Parametry instalace během zplyňování smrkových pelet  

Režim TI4 750 °C 800 °C 900 °C 1000 °C 1050 °C 1100 °C 
Teploty 
TIZA1 °C 16 16 16 11 13 13 
TICZA2 °C 20 20 20 22 17 17 
TICZA3 °C 854 820 935 1059 1112 1171 
TICZA3a °C 986 n n 1081 1120 1172 
TICZA3b °C 970 n n 1037 1099 1173 
TICZA3c °C 661 n n 1037 1107 1171 
TICZA3d °C 800 n n 1082 1120 1168 
TI4 °C 735 800 900 999 1048 1104 
TI5 °C 709 772 885 963 1016 1064 
TIA6 °C 611 662 750 790 753 751 
Tlaky 

PIA1 kPa -0,16 -0,2 -0,19 -0,24 -0,12 -0,12 
PIA2 kPa -0,31 -0,33 -0,23 -0,21 -0,14 -0,12 
PIA3 kPa -0,39 -0,39 -0,31 -0,28 -0,2 -0,18 
PIA4 kPa -0,4 -0,41 -0,4 -0,33 -0,32 -0,32 
PIA5 kPa -0,54 -0,63 -0,55 -0,21 -0,4 -0,4 

PIA6 kPa -0,65 -0,7 -0,65 -0,7 -2,1 *3) -2,56 *3) 
PIA7 kPa -0,74 -0,77 -0,74 -0,84 -1,13 -1,25 
Vzduch 

FI1a m3/h 16,8 20,76 20,31 21,5 16,8 16,76 
Plyn 

FI3 m3/h 51,6 55 57,82 51,4 40,1 37,1 
Ohřev vzduchu 

TICZA9 °C 380 400 350 280 346 347 

 

 
V průběhu experimentů bylo dosaženo velmi vysoké stability teplot v redukční zóně  

± 5°C při teplotního rozsahu 750 - 900°C. Pro rozmezí 1000 - 1100°C se stabilita mírně 

zhoršila na ±15°C. Během experimentů byly u každé teploty odebrány vzorky plynu za 

účelem stanovení jeho složení. V následující tabulce (Tab. 8) jsou prezentovány výsledky 

analýz plynu ze vzorkovnic. 
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Tab. 8 Průměrné složení plynu produkovaného při různých teplotách v generátoru 

Teplota v reaktoru 750 800 900 1000 1050 1100 
O2 [obj.%] 0,55 0,65 0,12 0,11 1,00 0,76 
CO2 [obj.%] 8,01 9,62 11,83 11,28 11,76 12,78 
H2 [obj.%] 9,21 10,69 15,85 13,04 11,25 10,85 
CO [obj.%] 29,60 25,80 20,15 20,21 19,01 16,48 
CH4 [obj.%] 4,31 3,84 2,10 1,87 1,22 0,98 
N2 [obj.%] 45,82 47,35 48,96 52,29 55,66 57,96 
etan [obj.%] 0,23 0,12 0,01 0,00 0,00 0,00 
propan [obj.%] 1,33 1,26 0,29 0,17 0,07 0,03 
i-butan [obj.%] 0,34 0,38 0,16 0,43 0,28 0,17 
n-butan [obj.%] 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
i-pentan [obj.%] 0,19 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spalné teplo [MJ/m3
N] 8,32 7,77 5,52 5,35 4,70 3,99 

 
Následující tabulka (Tab. 9) prezentuje výsledky analýz podílu a složení dehtů 

získaných pro všechny teplotní rozsahy. Z výsledků analýz byl zjištěn vliv keramického 

povrchu reaktoru na krakovaní dehtů. Tento fakt byl již popsán v disertační práci Ing. Jana 

Najsera Ph.D.  

Tab. 9 Obsah organických látek v plynu při různých teplotách v generátoru 

Teplota v reaktoru 750 800 900 1000 1050 1100 

označení D - 1 D - 2 D - 3 D - 4 D - 5 D - 6 

benzen 5690 5366 2546 3745 2458 989 

toluen 2804 2313 115 38 16 6 

m+p+o-xylen+ethylbenzen+phenylethyn 526 353 3 13 6 1 

styren 1009 783 9 15 6 1 

C3-benzen (nas+nenas) 74 43 0 0 0 0 

BTX summa  [mg/m3
N] 10113 8870 2673 3811 2485 997 

kyslíkate 4990 2491 10 4 0 0 

fenol 2111 1067 0 0 0 0 

dusíkate  10 2 0 0 0 0 

naftalen 1140 1171 362 599 256 80 

PAH o 4 kruzich** (m/z=226,228) 85 96 17 124 80 21 

PAH o 5 kruzich*** (m/z=252) 58 63 11 70 33 6 

PAH o 6 kruzich**** (m/z=276) 23 23 2 77 55 14 

ostatní látky (DEHET) 754 411 4 14 6 3 

DEHET (mimo BTX) [mg/m3
N] 10452 7434 779 1881 952 268 

 

10.2.2 Pelety z miskanta 
Miskantus  je energetická rostlina hojně vyžívaná v energetice s příznivým 

potenciálem pro budoucí využití. Výzkum vedený ke zvyšování výhřevnosti plynu  

z miskanta, ve němž se podařilo získat plyn s výhřevností vyšší než 22 MJ/kg, potvrzuje 
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vhodnost využití tohoto paliva pro výrobu energie. Palivo bylo dodáno do Výzkumného 

energetického centra ve formě pelet o průměru 6 mm a délce 10 až 30 mm. 

Toto palivo bylo následně testováno při třech různých teplotách (950°C, 850°C  

a 750°C) za účelem zjištění chování paliva v procesu zplyňování v souproudém reaktoru. Graf 

č. 8 zobrazuje záznam teplot v procesu zplyňování TI4 a ve spalovací komoře TI12 

výsledného plynu. Jsou zde uvedeny také průběhy změn průtoků zplyňovacího media FI1A  

a vzniklého plynu FI2. Celý tento experiment trval přes 11 hodin. 
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Graf č. 8 Průběh teplot a průtoků v průběhu experimentu s miskantusem 

 
Vyhovující stabilita procesu byla pozorována při  dvou vyšších teplotách (950°C  

a 850°C). Vysoká nestabilita v provozu při teplotě 750°C pak byla zřejmě způsobena 

spečením popela ve výších teplotách. Graf č. 9 představuje průběh změn koncentrace hlavních 

složek generátorového plynu (CO2, CO, CH4, C2H4, C2H2) a podíl látek BTNI (benzen, 

toluen, naftalen-isobutan). 
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Graf č. 9 Průběh parametrů plynu a dehtových nečistot v experimentu s miskantusem 

 
Výsledky analýz celkového složení generátorového plynu jsou uvedeny  

v následujících tabulkách (Tab. 10, Tab. 11 a Tab. 12). V tabulkách jsou také znázorněny 

výhřevnosti plynů získaných během experimentu.  

 
Tab. 10 Složení plynu z plynotěsných vzorkovnic při teplotě 950°C  

Režim 950°C 
Vzorek VZ 

499/11 
VZ 

500/11 
VZ 

501/11 
VZ 

502/11 
Čas  9:26 9:37 9:49 10:15 
Složení 9:27 9:38 9:52 10:16 

O2 [obj. %] 0 0 0 0 

CO2 [obj. %] 16,46 16,07 16,49 16,68 

H2 [obj. %] 6,19 4,60 7,74 11,15 

CO [obj. %] 10,77 11,10 15,98 16,76 

N2 [obj. %] 65,05 66,67 57,11 52,68 

Metan [obj. %] 1,54 1,56 2,68 2,74 

Etan [obj. %] 0,000 0,032 0,043 0,054 

Etylen [obj. %] 0,269 0,258 0,473 0,495 

Acetylen [obj. %] 0,527 0,484 0,549 0,484 

i-butan [obj. %] 0,010 0,011 0,022 0,021 

Výhřevnost  [MJ/m3
N] 3,04 2,91 4,45 4,92 

 
Pro každý z režimů byly odebrány 4 vzorky plynu do plynotěsných vzorkovnic. 

Zprůměrňováním výsledků analýz byly získány průměrné hodnoty složení plynu pro 

jednotlivé z režimy. Po srovnání výsledků z online a off-line měření lze konstatovat, že shoda 

výsledků je vysoká. 
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Tab. 11 Složení plynu z plynotěsných vzorkovnic při teplotě 850°C  
Režim 850°C 

Vzorek VZ 
503/11 

VZ 
504/11 

VZ 
505/11 

VZ 
506/11 

Čas  12:05 12:25 12:47 13:11 

Složení 12:08 12:26 12:49 13:13 

O2 [obj. %] 0 0 0 0 

CO2 [obj. %] 16,25 15,96 16,45 16,10 

H2 [obj. %] 6,83 7,93 9,82 10,61 

CO [obj. %] 17,05 17,72 17,37 17,08 

N2 [obj. %] 56,41 55,07 52,89 52,97 

Metan [obj. %] 3,45 3,31 3,46 3,24 

Etan [obj. %] 0,064 0,032 0,086 0,107 

Etylen [obj. %] 1,055 0,753 0,861 0,689 

Acetylen [obj. %] 0,549 0,430 0,430 0,398 

i-butan [obj. %] 0,032 0,032 0,021 0,021 

Výhřevnost [MJ/m3
N] 5,14 5,03 5,33 5,19 

 
Tab. 12 Složení plynu z plynotěsných vzorkovnic při teplotě 750°C  

Režim 750°C 
Vzorek VZ 

507/11 
VZ 

508/11 
VZ 

509/11 
VZ 

510/11 

Čas  15:33 15:45 15:56 16:04 

Složení 15:34 15:46 15:57 16:05 

O2 [obj. %] 0 0 0 0 

CO2 [obj. %] 16,63 16,82 17,63 17,64 

H2 [obj. %] 9,68 9,1 9,62 10,9 

CO [obj. %] 16,71 11,23 10,75 11,14 

N2 [obj. %] 53,88 59,95 59,21 57,26 

Metan [obj. %] 3,10 2,89 2,78 3,07 

Etan [obj. %] 0,075 0,064 0,032 0,043 

Etylen [obj. %] 0,538 0,409 0,333 0,42 

Acetylen [obj. %] 0,323 0,442 0,409 0,387 

i-butan [obj. %] 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 

Výhřevnost [MJ/m3
N] 4,83 3,98 3,85 4,19 

 
Srovnání výhřevností při jednotlivých teplotách ukazuje, že je proces zplyňování 

vyrovnaný a že při snižování teploty v loži se výhřevnost zvyšuje. Je to způsobeno nižší 

spotřebou energie, což způsobuje nárůst podílu hořlavých látek v plynu. Výsledky získané při 

teplotě 750°C nejsou shodné s tímto trendem, což potvrzuje nestabilitu procesu zplyňování při 

této teplotě. 

Během experimentů byl zkoumán také obsah dehtů v generátorovém plynu pro 

všechny tři teploty. Identifikace byla provedena podle české normy ČSN P CEN/TS 15439. 

Vlastnosti dehtů (koncentrace a složení) jsou závislé na rychlosti ohřevu, teplotě a době 
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zdržení plynů v horké části reaktoru. Množství dehtů obsažených v generátorovém plynu ve 

značné míře závisí i na vlhkosti paliva. Tab. 13 uvádí výsledky koncentrace dehtů 

v generátorovém plynu získané během měření. 

Tab. 13 Sestava výsledků měření koncentrace dehtů v generátorovém plynu při teplotách 950°C, 850°C a 
750°C 

Režim Místo odběru za reaktorem 

Vzorek - D 1-1 D 1-2 D 1-3 Střední hodnota 

Čas odběru h 09:37 10:18 11:16 - 

Vlhkost % obj. 13,1 14,1 14,1 13,7667 
950°C 

Dehet mg/m3
N 2383,7 1177,61 3369,57 2310,29 

Vzorek - D 2-1 D 2-2 D 2-3 Střední hodnota 

Čas odběru h 11:57 12:31 13:07 - 

Vlhkost % obj. 13,4 14,3 13,8 13,8333 
850°C 

Dehet mg/m3
N 7903,08 4932,73 2536,34 5124,05 

Vzorek - D 3-1 D 3-2 D 3-3 Střední hodnota 
Čas odběru h 14:12 15:01 15:39 - 

Vlhkost % obj. 12,8 12,6 14,8 13,3692 750°C 

Dehet mg/m3
N 801,875 5139,74 1531,41 2592,88 

 
Druhým faktorem ovlivňujícím koncentraci nečistot je teplota procesu zplyňování.  

S jejím nárůstem klesá podíl dehtových nečistot. Množství dehtu obsaženého v plynu  

v průběhu měření také klesá, což ukazují výsledky při teplotě 950°C (2,31 g/m3
N) a 850°C 

(5,12 g/m3
N). Výsledky získané při teplotě 750°C, bohužel nemůžeme brát jako spolehlivé, 

z důvodu zaznamenané nestability procesu.  

Důležitým faktorem charakterizujícím plyn je podíl prachu, který má  vliv na typ  

a velikost zařízení pro čištění plynů. Tab. 14 prezentuje výsledky změřené koncentrace prachu 

pro každou ze tří teplot. V zájmu dosažení spolehlivých výsledků byly pro každý z režimů 

odebrány tři vzorky prachu. V následující tabulce jsou prezentovány výsledky obsahu vodní 

páry v plynu, jehož průměr pro všechny tři teploty činí 13,5%. 
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Tab. 14 Sestava výsledků měření koncentrace prachu v generátorovém plynu při teplotách 950°C, 850°C  
a 750°C  

Režim Místo odběru za reaktorem 

Vzorek - VZ 472/11 VZ 473/11 VZ 474/11 Střední 

Čas odběru hod. 09:25 09:51 10:15 - 
Vlhkost  % obj. 12,9 13,1 14,1 13,4 

Hmotnost vzorku mg 7 534 5 620 6 296 6 484  950°C 

Koncentrace TL v suchém 
plynu při normálních 
podmínkách 

mg/m3
N 8 853 15 612 15 208 13 225 

Vzorek - VZ 475/11 VZ 476/11 VZ 477/11 Střední 
Čas odběru hod. 11:58 12:41 13:03 - 
Vlhkost  % obj. 13,4 14,3 13,8 13,8 
Hmotnost vzorku mg 3 016 3 315 5 286 3 872  850°C 
Koncentrace TL v suchém 
plynu při normálních 
podmínkách 

mg/m3
N 4 536 6 071 5 642 5 416 

Vzorek - VZ 478/11 VZ 479/11 VZ 480/11 Střední 

Čas odběru hod. 14:14 14:41 15:03 - 

Vlhkost  % obj. 12,8 12,6 14,8 13,4 
Hmotnost vzorku mg 6 842 5 466 3 578 5 295  750°C 

Koncentrace TL v suchém 
plynu při normálních 
podmínkách 

mg/m3
N 8 145 6 858 4 854 6 619 

 
Porovnáním koncentrace prachu pro každou z teplot procesu zplyňování zjistíme, že 

výsledek získaný při teplotě 950°C je více než dvakrát vyšší, něž při jiných teplotách. Teplota 

950°C byla první zkoušenou teplotou. Miskantus má nízkou hustotou, což při zahřátí pelet na 

teplotu 950°C způsobuje jejich rozpadání a vlivem vysokém průtoku plynu reaktorem dochází 

k unášení značného množství prachu. Charakteristickým jevem reaktoru při zplyňování je, že 

se zvyšující se teplotou se zvyšuje obsah prachu v plynu. 

Ze získaných vzorků prachu z procesu zplyňování při třech teplotách byla provedena 

analýza nedopalu. Pro všechny tři vzorky prachu byla provedena analýza dle metodiky 

Výzkumného energetického centra (VECO 003). Výsledky získané z měření jsou uvedeny 

níže, viz Tab. 15. 

Tab. 15 Výsledky analýz nedopalu v prachu odebraného z plynu při teplotách  950°C, 850°C a 750°C  

Položka Jednotka 
Vzorek při 

teplotě 750°C 
Vzorek při 

teplotě 850°C 
Vzorek při 
teplotě 950°C 

Hmotnost nádoby m0 g 66,9809 67,2486 59,7661 
Hmotnost vzorku po sušení 
s prachem  m1 

g 64,9072 65,6088 58,1758 

Hmotnost nádoby žíhaní m2 g 65,2427 65,854 58,5111 

Procentuální podíl 
minerálních částek ve 
vzorku  

% 16,18 14,95 21,08 

Procentuální podíl 
karbonizatu ve vzorku 

% 83,82 85,05 78,92 
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10.2.3 Pelety ze sena  
Dalším druhem paliva zkoušeném v reaktoru VT1 byly pelety ze sena. Pelety byly 

zplyňovány pouze v jednom režimu při teplotě 800°C. V reaktoru bylo rychle dosaženo 

požadované teploty a za hodinu vyhřívání instalace byl zahájen režim zplyňování.  Graf č. 10 

prezentuje výsledky parametrů procesu zplyňování pelet. Variabilita teploty TI4 ukazuje, že v 

průběhu experimentu nastaly problémy, přesněji řečeno, jak problematické bylo udržet 

stabilní režim zplyňování těchto pelet. Dokládá to také teplota v dopalovací komoře TI12. 

Během experimentu byly otáčky ventilátoru sníženy ze 4200 do 2000 ot./min s cílem omezit 

rozvíjející se tavení popela v reaktoru. Zvolená opatření pomohla pouze částečně, což ukazuje 

nízký a nestabilní průtok media FI1A a výsledného plynu FI2. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Čas [min]

T
e
p

lo
ta

 [
°C

]

0

20

40

60

80

100

120

P
rů

to
k
 [

m
3
n

/h
]

TI4 TI12 FI1A FI2

 
Graf č. 10 Záznam teplot a průtoků v průběhu zplyňování pelet ze sena 

 
Následující graf č.11 představuje změny koncentrací složek v generátorovém plynu. 

Vyšší něž 8% podíl minerálních částic v palivu se odrazil na množství spalitelných složek  

v plynu a navíc negativně ovlivnil stabilitu procesu. 
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Graf č. 11 Záznam změn koncentrací složek plynu při zplyňování pelet ze sena 

 
Spékání popela v oblasti trysek vzduchu přidávaného media, mělo vliv na 

nerovnoměrné rozložení media ve spalovací zóně. Vzhledem k velkým problémům se 

stabilitou procesu byl po 5 hodinách experiment ukončen. V průběhu experimentu byla 

změřena pouze jedna koncentrace dehtů v plynu – 11,67 g/m3
N a koncentrace prachu, která 

činila 3,4 g/m3
N. Během experimentu byly také odebírány vzorky plynu, jejichž výsledky jsou 

uvedeny v Tab. 16. 

Tab. 16 Složení plynu z plynotěsných vzorkovnic při zplyňování pelet ze sena  

Místo odběru Za reaktorem 

Čas odběru 09:26 09:37 09:49 10:15 12:05 

Plyn  

O2 [obj. %] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO2 [obj. %] 18,59 18,38 19,98 15,38 19,45 

H2 [obj. %] 7,54 7,00 6,02 8,75 5,41 

CO [obj. %] 11,30 9,42 11,21 14,19 9,22 

N2 [obj. %] 60,11 62,73 59,14 58,73 62,61 

Metan [obj. %] 2,46 2,47 3,66 2,95 3,31 

Výhřevnost  [MJ/m3
n] 3,13 2,84 3,40 3,80 2,94 

 

10.2.4 Pelety z pšeničné slámy  
Pro testování byly dále použity pelety z pšeničné slámy. Studium vlastností pelet bylo 

provedeno při teplotě 800°C. Z předloženého grafu (Graf č. 12) je možno usoudit, že se 

podařilo v první polovině procesu dodržet vyšší stabilitu procesu zplyňování něž u pelet ze 

sena. Udržení vysoké teploty spalovaného plynu TI12 v dopalovací komoře naznačuje, že 

kvalita plynu vzniklého v reaktoru by měla být vysoká. Teplota TI4, naměřená v redukční 
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zóně, je však charakterizována vysokou nestabilitou, která však příliš neovlivnila kvalitu 

plynu. V reaktoru se udržoval stabilní průtok media FI1A a plynu FI2.  
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Graf č. 12 Záznam teplot a průtoků v průběhu zplyňování pelet z pšeničné slámy 
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Graf č. 13 Záznam změn koncentrací složek plynu při zplyňování pelet z pšeničné slámy 

 
Snížení koncentrace CO, CH4 a C2H4 bylo způsobeno spékajícími se peletami. Po 

odstavení a ochlazení reaktoru byly odebrány vzorky spečenců. Po jejich analýze jsem zjistil, 

že v nich docházelo k odplynění na vnějším povrchu a vzniklá vrstva spečenců bránila  

v reakci paliva „uvězněného“ uvnitř pelet. Během experimentu zplyňování pelet z pšeničné 

slámy bylo odebráno šest vzorků plynu z plynotěsných vzorkovnic. Výsledky jejich rozboru 

jsou uvedeny níže v Tab. 17. Pro toto palivo se podařilo odebrat tři vzorky dehtů, ve kterých 

průměrná koncentrace činila 4,9 g/m3
N a koncentrace prachu byla 4,1 g/m3

N. 
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Tab. 17 Složení plynu z plynotěsných vzorkovnic při zplyňování pelet z pšeničné slámy  
Místo odběru Za reaktorem 

Čas odběru 11:20 12:00 12:40 13:05 13:00 14:05 
Plyn  

O2 [obj. %] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO2 [obj. %] 17,12 17,06 17,55 17,93 15,59 9,96 

H2 [obj. %] 8,61 8,52 9,22 9,68 7,92 9,94 

CO [obj. %] 13,63 9,22 10,39 10,49 11,35 19,64 

N2 [obj. %] 57,12 60,69 60,41 59,88 62,80 59,32 

Metan [obj. %] 3,51 2,29 2,43 2,02 2,33 1,14 

Výhřevnost [MJ/m3
n] 4,08 3,24 3,27 3,14 3,20 3,98 

 

10.2.5 Pelety z rýžové slámy  
Třetím testovaným agropalivem byly pelety z rýžové slámy. Porovnáním teplot 

deformace TS těchto pelet s peletami ze sena se ukázalo, že jejich chování je v procesu 

zplyňování podobné. Výsledky průběhu parametrů prezentované na Graf č. 14 ukazují, že na 

proces zplyňovaní má vliv nejen teplota, ale také složení popela. V první polovině režimu 

zplyňování prokázaly teploty TI4 a TI12 velmi vysokou stabilitu. Nicméně, po 250 minutách 

experimentu došlo k produkci velkého množství spečenců a  v reaktoru nebylo možno udržet 

zplyňovací režim. Byly provedeny dva neúspěšné pokusy o obnovení zplyňovacího režimu  

a experiment byl ukončen. 
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Graf č. 14 Záznam teplot a průtoků v průběhu zplyňování pelet z rýžové slámy 
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Graf č. 15 Záznam změn koncentrací složek plynu při zplyňování pelet z rýžové slámy 

 
Také byly odebrány vzorky plynu ze zplyňování pelet z rýžové slámy. Výsledky 

analýz jednotlivých složek jsou uvedeny níže v Tab. 18. Měření dehtů v plynu ukázalo, že 

ve dvou experimentech činila průměrná koncentrace dehtů 9,1 g/m3
N a prachu 3,1g/m3

N. 

Tab. 18 Složení plynu z plynotěsných vzorkovnic při zplyňování pelet z rýžové slámy 

Místo odběru Za reaktorem 

Čas odběru 9:44 10:34 11:08 11:34 13:03 

Plyn  

O2 [obj. %] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO2 [obj. %] 19,30 18,77 19,80 21,53 19,12 

H2 [obj. %] 7,09 6,21 4,39 2,66 7,49 

CO [obj. %] 12.12 11,70 10,02 6,14 7,72 

N2 [obj. %] 56,05 58,84 62,42 67,29 64,78 

Metan [obj. %] 5,44 4,48 3,37 2,38 0,89 

Výhřevnost [MJ/m3
n] 4,25 3,76 2,95 1,92 2,10 

 

10.3 Dílčí závěry  
Hlavním cílem experimentu bylo vyhodnocení chování reaktoru VT1 při použití 

různých typů paliv. Charakter funkčnost reaktoru byl hodnocen z hlediska stability generátoru  

při daných podmínkách. 

Po provedených vstupních analýzách jednotlivých druhů paliv byly zjištěny rozdíly 

zejména v obsahu popelovin a výhřevnosti. Výhřevnost pelet ze sena a pšeničné slámy je 

vyšší než u pelet z rýžové slámy, což souvisí s vyšším obsahem popelovin. Zatímco pelety  

z pšeničné slámy a sena mají obsah popelovin přibližně 8 %, v peletách z rýžové slámy je jich 
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přibližně 19 %. Teploty tavení popelovin, stanovené v poloredukční atmosféře, se u dodaných 

paliv pohybovaly v rozmezí 980 – 1220°C. 

Při zplyňovacích zkouškách docházelo vzhledem k vyššímu obsahu a nižším teplotám 

tavení popelovin k měknutí, spékání jednotlivých částic popele a tvorbě inkrustů v okolí 

otvorů vstupu zplyňovacího media na roštu. Zároveň se potvrdily i výsledky rozborů paliv, 

neboť k ucpávání reaktoru došlo u pelet z rýžové slámy dříve díky vyššímu obsahu popelovin. 

Při následném čištění zařízení byly u všech paliv na roštu nalezeny spečené kusy popela, které 

způsobovaly problémy s přístupem zplyňovacího media do procesu. 

Proto je pro použití v kontinuálním provozu nutno navrhnout úpravy konstrukce 

generátoru - pohyblivý rošt, který bude schopen průběžně rozrušovat vrstvu popele, a tím 

zabraňovat vzniku popelových aglomerátů v průběhu procesu zplyňování. 

Provedené testy potvrzují možnost použití těchto paliv pro účely výroby elektrické 

energie zplyňováním za předpokladu využití systému kontinuálního odvodu popele  

a účinného systému čištění a chlazení plynu. 
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11.  Vliv vodní páry a kyslíku na proces zplyňování  
Cílem experimentu bylo zjištění vlivu jednotlivých složek zplyňovacího media (O2, N2, 

H2O) na chod reaktoru, na složení a výhřevnost plynu a množství a složení dehtů vznikajících 

v procesu zplyňování. Pro odhadnutí vlivu jednotlivých složek, byly v průběhu experimentu 

stanoveny parametry plynu a ověřeny parametry reaktoru. 

11.1 Popis experimentu  
Experiment byl proveden na reaktoru VT1. Do zplyňovacího vzduchu byla přidávána 

vodní pára a čistý kyslík. Použitým palivem byly smrkové palety s výhřevností 18,8 MJ/kg. 

Teplota, při které proces probíhal, se pohybovala v rozsahu 750 - 850°C. Vodní pára byla 

přidána do třech míst procesu zplyňování: do zplyňovacího média (vzduchu), do redukční 

zóny a nad redukční zónu. Vodní pára byla vyráběna z parního generátoru a zaváděna pomocí 

sondy s předehřevem na požadované místo. Průtok vody dodávané do generátoru byl měřen  

a regulován pomocí peristaltického čerpadla (model Kouřil PCD). 

Kyslík byl přidáván do média (vzduch) za účelem zvýšení koncentrace okysličovadla. 

Na základě získaných zkušeností a prostudované literatury byla v průběhu experimentu 

omezena horní úroveň koncentrace kyslíku na 30%, a to z bezpečnostních důvodů a možnosti 

výskytu nebezpečného jevu spékání popela. Zdrojem kyslíku byla plynová láhev s tlakem 200 

bar, ze které byl přes tlakový regulátor dodáván plyn. Koncentrace kyslíku v médiu byla 

měřena pomocí analyzátoru kyslíku TESO C319. Tato kombinace umožnila regulaci 

koncentrace a udržení stabilních provozních podmínek. 

 
Obr. č. 28 Fotografie reaktoru a instalace generátoru vodní páry a systému dodávaní kyslíku do média 
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11.2 Výsledky experimentu  

11.2.1 Přidávání vodní páry do oxidační zóny 
Graf č. 16 ukazuje vliv přidávané vodní páry do oxidační zóny na hlavní parametry 

procesu zplyňování. Zkoušky byly provedeny při teplotě 850°C. Etapa zplyňování pelet bez 

vodní páry a první fáze, do které byla pára přidávaná, byly velmi stabilní, jak je vidět na 

teplotě v redukční zóně TI4 a teplotě ve spalovací komoře TI12. Stabilitu procesu také 

potvrzuje rovnoměrná úroveň průtoků media FI1A a vyrobeného plynu FI2. Vodní pára byla 

přidávána pomocí dlouhé trysky přes jednu z trysek se vzduchem. 

Do oxidační zóny jsem přidával vodní páru v rozsahu od 1,1 do 8,0 kg/h. Po přepočtu 

vody, ze které byla vyrobena vodní para na m3
N zplyňovacího media bylo získáno jednotkové 

množství vodní páry přidávané do procesu za hodinu. Do zplyňovacího media byla přidávána 

vodní pára v rozmezí od 53,6 do 389,4 ml/m3
Nvz·h o teplotě 300°C. Stabilita procesu 

zplyňování, která je charakterizována teplotou TI4, se začala měnit po přidání více než 118 

ml/m3
Nvzh. Zvýšením množství vodní páry se stabilita procesu snížila. 
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Graf č. 16 Průběh teplot a průtoků během přidávání vodní páry do oxidační zóny 

 
Graf č. 17 ukazuje vliv přidávání vodní páry do oxidační zóny na složení 

generátorového plynu. Vodní pára má negativní vliv na koncentrace hořlavých látek v plynu. 

Během experimentu se koncentrace CO snížila přibližně o 4% a koncentrace nehořlavého 

CO2 se zvýšila o 2%. Toto bylo způsobeno potřebou tepla pro dohřev páry na provozní 

teplotu v reaktoru, což bylo dosažitelné pouze vyrobením většího množství tepla v oxidační 

zóně. Podíl CH4 a C2H4 se udržel na stejné úrovní, ačkoliv byla jejich koncentrace 

proměnlivá. 
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Graf č. 17 Průběh parametrů plynu během přidávaní vodní páry do oxidační zóny 

 
Předpokládal jsem, že vodní pára bude mít negativní vliv na výhřevnost plynu i podíl 

hořlavých látek. Voda v podobě vodní páry přidávaná do média a voda ve formě vlhkosti  

v palivu má negativní vliv na účinnost procesu zplyňování a na obsah hořlavých složek  

v generátorovém plynu. Nicméně byl tímto experimentem ověřen vliv vodní páry přidávané 

do oxidační zóny. Využití by mohlo být v možnosti zabránění spékání nízkotavitelných látek 

z  biomasy.  

Analyzátor FTIR umožnil sledování vlivu na další sloučeniny vyskytující se v plynu 

(Graf č. 18). Ve vyrobeném plynu jsou nejvíce sledovanými znečišťujícími látkami dehty  

a sloučeniny benzen, toluenu a xylen (BTX). Do sloučenin dehtů byly zahrnuty také 

sloučeniny uvedené v Tar protocolu. Nicméně vodní pára neměla větší vliv na složení těchto 

látek. Složení vyšších uhlovodíkových plynů během zkoušky se významně lišilo [82]. 
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Graf č. 18 Průběh koncentrace vyšších uhlovodíkových plynů, dehtu, sloučenin BTX a dalších 

znečišťujících látek v plynu během přidávání vodní páry do zplyňovacího media 
 

11.2.2 Přidávání vodní páry do redukční zóny  
 

Graf č. 19 uvádí výsledky provozní zkoušky během přidávaní vodní páry do redukční 

zóny zplyňování. Zkoušky byly provedeny při teplotě 850°C v redukční zóně. V první fázi 

procesu, do kterého byla přidávaná vodní pára, se stabilita procesu pohybovala v rozsahu  

± 10°C. Po dosažení průtoku vody, z níž byla generována pára, na úroveň 61,2 ml/m3
Nvz·h, se 

stabilita procesu zhoršila a teplota začala kolísat v rozsahu ± 20°C. Tato stabilita zůstala na 

stejné úrovni až do konce experimentu. Maximální množství páry, jaké bylo do procesu 

dodáno činilo 127,1 ml/m3
Nvzh. Po překročení tohoto průtoku začala teplota vodní páry na 

výstupu ze sondy postupně klesat z 540 na 100°C. Další zvyšování průtoku vody (vodní páry) 

vedlo ke snížení podílu hořlavých plynů došlo díky rostoucí spotřebě tepla k ohřátí vodní 

páry. V procesu došlo ke snížení průtoku plynu FI2 z 60 na 55 m3
N/h. To bylo způsobeno 

zanesením výměníku tepla prachem a dehtem, čímž došlo ke snížení teploty pod 250°C. 

Přidávání vodní páry vedlo k mírnému rozkolísání teploty TI12 ve spalovací komoře. 
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Graf č. 19 Průběh teplot a průtoků během přidávání vodní páry do redukční zóny 

 
Graf č. 20 prezentuje výsledky získané z analyzátoru FTIR. V průběhu  měření došlo 

k chybě v ukládaní dat, což zobrazuje plná vodorovná čára v záznamu složení plynu. Při 

posuzování stavu před vznikem chyby, je možno vidět, že koncentrace CO se zvýšila za celé 

období o 2,3%. Při měření se vyskytl mírný nárůst koncentrace metanu a etanu. Podíl emisí 

CO2 klesl o 1,5%. Stabilní složení plynu se udržovalo po celou dobu experimentu. 
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Graf č. 20 Průběh parametrů plynu během přidávání vodní páry do redukční zóny 

 
Analýza koncentrace znečišťujících látek (Příloha č. 2), ukazuje, že došlo ke 20% 

snížení podílu dusíkatých sloučenin v plynu. Přidání vodní páry do redukční zóny snížuje 

podíl vyšších uhlovodíků. Koncentrace sloučenin Cl, F a CHO zůstaly na stejné úrovni.  

Z analýzy výsledků získaných z analyzátoru FTIR můžeme pozorovat zvýšení podílu 

dehtových sloučenin v období přidávání vodní páry. Množství dehtů se s přídavkem vodní 
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páry zvyšuje. Tyto výsledky byly potvrzeny analýzou složení plynu získaného z analyzátoru 

FTIR a měření gravimetrické koncentrace dehtů. Výsledky získané z analýz jsou uvedeny 

v níže uvedené tabulce (viz Tab. 19). 

Tab. 19 Přehled podílu analyzovaných dehtových látek ve vzorcích stanovených gravimetrickou metodou 
při přidávání vodní páry do redukční zóny  

Název vzorku Koncentrace  D - 1 D - 2 D - 3 D - 4 

fenanthren [%]  29,03 44,50 46,28 49,27 

anthracen [%] 5,67 8,90 9,58 7,89 

fluoranten [%] 8,78 11,93 11,97 11,28 

pyren [%] 11,48 14,97 14,04 13,01 

benzo(a)anthracen [%] 6,35 6,47 5,75 5,55 

chrysen [%] 5,27 3,44 3,19 2,69 

benzo(b)fluoranten [%] 3,85 1,25 1,07 1,21 

benzo(k)fluoranten [%] 2,30 0,95 0,88 0,87 

benzo(a)pyren [%] 12,15 3,44 3,51 3,64 

benzo(ghi)perylen [%] 6,75 1,62 1,56 1,91 

dibenzo(ah)anthracen [%] 2,23 0,57 0,57 0,67 

indeno(1,2,3-
cd)pyren 

[%] 6,14 1,96 1,60 2,00 

Dehet celkem [g/m3
N] 3,45 4,53 5,63 5,93 

 
Analýza koncentrace dehtů ukazuje, že přidávání vodní páry zvyšuje množství 

nečistot. Koncentrace dehtů při maximálním množství přidávané vodní páry vzrostla oproti 

režimu bez přidání vodní páry o 71,88% (z 3,45 na 5,93 g/m3
N). Analýza složení dehtových 

látek ukazuje (Tab. 19), jak například fenathren zvyšuje svůj podíl, zatímco podíl 

benzo(a)pyrenu s přídavkem vodní páry klesá. 

Na níže uvedeném grafu (Graf č. 21) je vidět vliv vodní páry na podíl a složení BTX. 

Účinek vodní páry na množství vyrobeného dehtu je negativní, ale vliv vodní páry na BTX 

má pozitivní účinek a způsobuje jejich snížení o 30%. Analýza přínosu jednotlivých sloučenin 

BTX ukazuje, že dochází především ke snížení benzenu. Naopak se chová toluen, jehož podíl 

roste. 
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Graf č. 21 Průběh koncentrace BTX a jednotlivých sloučenin benzenu, toluenu a xylenu v plynu během 

přidávání vodní páry do redukční zóny 

11.2.3 Přidávání vodní páry nad redukční zónu  
 

Experiment s přidáváním vodní páry nad redukční zónu jsem provedl při dvou 

teplotách procesu zplyňování. Cílem bylo vyhodnocení přidávání vodní páry v místě, ve 

kterém neměla vliv na teplotu TI4. Při zplyňovací teplotě 800°C byla teplotní stabilita  

v rozmezí ±10°C. Výsledná stabilita procesu zplyňování při teplotě 950°C byla vyšší a činila 

±5°C. Během experimentu došlo k mírnému snížení průtoku generátorového plynu, asi  

o 5 m3
N/h. Nad redukční zónu jsem po stabilizaci procesu postupně přidával vodu od 

nulového množství až po 73,1 ml/m3
Nvz•h. Výsledkem přídavku páry byla vyšší teplota ve 

spalovací komoře, která ukazuje pozitivní účinky vodní páry a vyvolaných endotermních 

reakcí na kvalitu plynu. 

Z grafu, viz Graf č. 22, je patrné, že při provozní teplotě 800°C (v redukční zóně) 

postupně narůstala teplota ve spalovací komoře na úroveň 1052°C, což je o 20°C vyšší teplota 

něž při provozu bez přidávání vodní páry (začátek experimentu). Vyšší účinek byl získán při 

vyšší teplotě zplyňování - 950°C, kdy se teplota TI12 zvýšila v průběhu experimentu o 50°C. 

Rozdíl působení vodní páry při vyšších teplotách může být způsoben vyšším výkonem a 

snadnějším průběhem endotermických reakcí. 
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Graf č. 22 Průběh teplot a průtoků během přidávání vodní páry nad redukční zónu 

 
Výsledky prezentované na výše uvedeném grafu (Graf č. 22) představují parametry  

v reaktoru a vliv vodní páry na teplotu v dopalovací komoře (kvalitu plynu). To potvrzuje  

i Graf č. 23 zobrazující základní složení plynu získaného během experimentu. Přidávání vodní 

páry nad redukční zónu zvýšilo podíl primárních hořlavých plynů. Vzrostl podíl CO a CH4, 

zatímco podíl CO2 se snížil. Při zplyňovací teplotě 800°C se podíl CO zvýšil o 4,7% na 

úroveň  23,6%. Podíl CH4 vzrostl z 2,9% na 3,6%, což je nárůst o 24%. Překvapivé bylo 

snížení obsahu CO2 v konečném složení generátorového plynu, jehož podíl klesl o 2,2%, což 

je snížení o 15,8%. 

Přidávání vodní páry při zplyňovací teplotě 950°C mělo menší vliv na zvýšení obsahu 

CO. Došlo ke zvýšení podílu z 19,6% na 22,8%. Podíl metanu vzrostl o 0,55% na 3,1%. 

Koncentrace CO2 se snížila o 1,5% na 12,8%. 

V porovnání s výsledky při přidávání vodní páry do redukční zóny, má zavádění páry 

nad redukční zónu lepší efekt. Vysvětlením může být nízká výška vytvořené redukční vrstvy, 

v níž by ještě mohly pokračovat oxidační reakce. Prolnutí oxidačních a redukčních reakcí 

způsobilo zvýšení podílu hořlavých složek, avšak výsledek nebyl tak veliký, jak se očekávalo. 

Rostla totiž také spotřeba energie. 

Experiment ukázal a potvrdil, že doba potřebná pro redukční reakci je mnohem delší 

než pro spalovací reakce. Proto je nutno přidávat páru v místě, kde dochází k endotermním 

reakcím a kde jsou trvale vysoké teploty. Navíc můžeme říci, že výsledkem zavedení páry na 

místo, kde má většina složek směsi (plyn, prach a dehet) stejnou rychlost, je lepší kontakt 

mezi uhlíkem a zplyňovacím médiem. 
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Graf č. 23 Průběh parametrů plynu během přidávání vodní páry nad redukční zónu 

 
Díky experimentu se podařilo určit optimální hodnotu vody přidávané ve formě vodní 

páry nad redukční zónu s cílem zlepšení výhřevností. Při teplotě TI4 800°C byla tato hodnota 

51,1 ml/m3
Nvzh vody (maximum ve 200 minutě), zatímco pro vyšší zplyňovací teplotě 950°C 

činil průtok vody 23,6 ml/m3
Nvz·h (maximum ve 390 minutě). 

Analýza podílu znečišťujících látek vznikajících při experimentu (Příloha č. 3) 

dovoluje jejich porovnání na dvou teplotních úrovních. Průměrné teploty během měření byly 

808 a 961°C. Vliv teploty byl významný zejména pro podíl znečišťujících látek v plynu  

s výjimkou dusíkatých látek, jejichž podíl se zvýšil téměř trojnásobně. Přidávání vodní páry 

zvýšilo podíl vyšších uhlovodíkových plynů a sloučenin s kyslíkem. 

 

11.2.4 Přidávání kyslíku do zplyňovacího média  
 

Graf č. 24 ukazuje parametry procesu získané v průběhu experimentu se zvýšením 

podílu kyslíku v médiu. Koncentrace kyslíku byla zvýšena z 21 na 30%. Horní úroveň 

koncentrace byla omezena spékáním popela. Zplyňovací režim byl nastaven tak, aby se 

teplota TI4 pohybovala kolem 750°C. Zpočátku byla stabilita procesu zplyňování velmi 

vysoká v rozmezí ± 10°C. Nicméně, po dosažení 25% koncentrace O2 v mediu začala střední 

teplota TI4 kolísat v poměrně velkém rozsahu ± 50°C. Vysoká nestabilita teploty v redukční 

zóně měla vliv na složení plynu a následně i na teplotu ve spalovací komoře. S cílem 

stabilizovat proces byl výkon reaktoru snížen na 60% a v dalším kroku až na 45%, což 

způsobilo stabilizaci teplot TI4 a TI12.  
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Graf č. 24 Průběh teplot a průtoků během přidávání kyslíku do zplyňovacího média 

 
Graf č. 25 prezentuje průběhy složení jednotlivých plynných složek. Vysoká 

nestabilita teploty procesu zplyňování TI4 v redukční zóně způsobila vysoké změny 

koncentrace CO. Během experimentu docházelo k více než 7% změnám v koncentraci oxidu 

uhelnatého. Dalším výsledkem byla proměnlivá hodnota oxidu uhličitého. Zajímavé je 

dosažení velmi vysoké stability koncentrace CH4 a C2H4. Navíc zvýšení podílu kyslíku  

v mediu pozitivně ovlivnilo podíl metanu, došlo k jeho zvýšení o 1% na hodnotu 3,6%. 

Analýza podílu koncentrace nečistot v plynu ukazuje, že zajímavé je snížení podílu 

dusíkatých látek na hranici detekce (Příloha č. 4). 
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Graf č. 25 Průběh parametrů plynu během přidávání kyslíku do média 
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Během experimentu byly odebrány tři vzorky plynu ke stanovení koncentrace vodíku 

v plynu. Změřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce (Tab. 20) a ukazují, že koncentrace H2 se 

při tak relativně nízké koncentraci O2 v médiu příliš nemění. Je však možné předpokládat, že 

vysoká nestabilita podmínek v redukční zóně ovlivnila výsledky experimentu.  

Důvodem takového průběhu experimentu, jak se ukázalo po ochlazení a demontáží 

spodní části reaktoru, byl spečenec, který vznikl v redukční zóně. Omezená možnost tvorby 

správné výšky a šířky vrstvy karbonizátu v reaktoru měla vliv na vysokou nestabilitu procesu 

zplyňování. Po analýze získaných vzorků se zjistilo, že spečenec vznikl z paliva 

z předchozích experimentů s agropalivy provedených na zařízení. Pravděpodobně určité 

množství agropaliv zůstalo v rozích čtvercového šnekového podavače, a při zahájení následné 

zkoušky se dostalo do reaktoru spolu se smrkovými peletami. Tímto došlo k ovlivnění 

stability procesu zplyňování, a to již od začátku experimentu. 

 
Tab. 20 Přehled stanovení koncentrace znečišťujících sloučenin v plynu ze vzorkovnic během přidávání 
kyslíku do média 

Sloučenina VZ - 1 VZ - 2 VZ - 3 

O2 [obj.%] 2,49 2,11 1,96 

CO2 [obj.%] 15,00 12,70 13,00 

H2 [obj.%] 7,66 8,75 6,47 

CO [obj.%] 16,60 18,90 14,90 

CH4 [obj.%] 3,63 3,09 2,63 

N2 [obj.%] 54,434 54,288 60,846 

etan [obj.%] 0,171 0,151 0,184 

propan [obj.%] 0,006 0,004 0,003 

i-butan [obj.%] 0,001 0,001 0,001 

n-butan [obj.%] 0,001 0,001 0,001 

i-pentan [obj.%] 0,001 0,001 0,001 

n-pentan [obj.%] 0,002 0,002 0,002 

neo-pentan [obj.%] 0,003 0,001 0,001 

n-hexan [obj.%] 0,001 0,001 0,001 

Výhřevnost [MJ/m3
N] 4,93 5,05 4,02 

 

11.2.5 Přidávání vodní páry do redukční zóny a kyslíku do zplyňovacího média  
Výsledky přidávání kyslíku do média nepřinesly příliš výrazný efekt, ale 

během přidávání kyslíku a vodní páry do procesu zplyňování se podařilo získat velmi 

zajímavé údaje. Stejně jako v předchozím experimentu, byl kyslík přidán do zplyňujícího 
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média a vodní pára byla zaváděna do redukční zóny. Graf č. 26 ukazuje parametry reaktoru  

v průběhu experimentu s přidáním H2O a O2 do procesu zplyňování. Pokus byl rozdělen na 

dvě úrovně teploty (750 a 850°C). Při režimu 750°C se stabilita procesu měnila v rozmezí ± 

8°C. Do procesu jsem přidával až 96,3 ml/m3
Nvz·h vody. Maximální koncentrace kyslíku 

v médiu, kterou se podařilo dosáhnout v průběhu experimentu, byla 28% O2. Stabilita ve 

druhém režimu se mírně zhoršila na ± 15°C. V průběhu tohoto experimentu jsem byl schopen 

dosáhnout koncentrace O2 27%. 
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Graf č. 26 Průběh teplot a průtoků během přidávání kyslíku do média a vodní páry do redukční zóny 

 

Graf č. 27 zobrazuje průběhy parametrů plynu získaných z analyzátoru FTIR. Analýza 

průběhu koncentrace CO, ukazuje viditelný efekt zvýšení koncentrace kyslíku v médiu. 

Režim při 750°C byl rozdělen do tří sekcí. V první byla koncentrace O2 byla 21%, ve druhé 

24% a třetí 28%. Přidávání kyslíku vedlo ke zvýšení podílu CO z 22%, přes 24,5% v druhé 

sekci až na úroveň 28% ve třetí sekci. Výsledky získané v předchozí kapitole nebyly 

průkazné. Výsledky experimentu s přidáním H2O a O2 pomohly ke zjištění účinku kyslíku na 

složení plynu. Analýza vlivu vodní páry přidané do redukční zóny ukázala, že pro každý ze 

třech úseků vzrostla koncentrace CO o 1%. Během experimentu byly odebrány vzorky plynu 

do vzorkovnic, výsledky jejich analýz uvádí tabulka (Tab. 21). Pro každou z těchto úrovní byl 

stanoven podíl vodíku v plynu. Jeho hodnota se zvýšila ze 7,11 na 7,89%. Odebírání vzorků 

plynu do vzorkovnic je zatíženo velkou nejistotou stanovení. Analýza výsledků koncentrace 

metanu v plynu ukázala, že vliv přídavku H2O a O2 činí 10 - 15%. 
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Z analýzy druhého režimu zplyňování při teplotě 850°C je vidět, že vliv kyslíku na 

podíl vzniklého CO je významný a lze přímo určit jeho dopad (viz. Graf č. 27). Během 

druhého režimu zplyňování jsem rozdělil zkoušku do třech částí (21%, 24% a 27% O2). Po 

přidání kyslíku do média, se zvýšila koncentrace CO z 21% na úroveň 23% v druhém úseku  

a ve třetím úseku na 24,5%. Nižší podíl CO je důsledkem vyšší teploty zplyňování, což vede 

ke zvýšení podílu CO2 přibližně o 3% (z 11 na 14% CO2 v plynu). Vyšší teplota v redukční 

zóně měla pozitivní vliv na podíl metanu, zvýšila jej o 1% na 4% při nejvyšší koncentraci 

kyslíku. Zároveň mělo přidávání kyslíku a vodní páry vliv také na obsah vodíku, který byl pro 

tuto teplotu vyšší o 0,7%. Koncentrace etenu se zvýšila z 0,7 na 1,2%. 
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Graf č. 27 Průběh parametrů plynu během přidávání kyslíku do média a vodní páry do redukční zóny 

 
Tab. 21 Sestava složení plynu ze vzorkovnic při zvýšeném podílu kyslíku v médiu a přidáváním vodní 
páry do redukční zóny  

Sloučenina  VZ - 1 VZ - 2 VZ - 3 VZ - 4 VZ - 5 VZ - 6 

O2 [obj.%] 1,12 1,04 1,22 1,15 1,05 1,04 

CO2 [obj.%] 10,21 12,60 9,67 12,80 13,10 14,00 

H2 [obj.%] 7,11 7,39 7,89 8,32 8,38 8,90 

CO [obj.%] 23,31 24,40 29,79 23,50 21,2 22,40 

CH4 [obj.%] 4,12 4,46 4,71 3,79 3,68 4,50 

N2 [obj.%] 54,13 50,11 46,72 50,44 52,59 49,16 

Výhřevnost [MJ/m3
N] 5,48 5,76 6,69 5,53 5,16 5,68 

 
Analýza podílu znečišťujících látek vznikajících při experimentu (Příloha č. 5) ukazuje 

zřetelný vliv H2O a O2 při vyšší teplotě TI4. Podíl sloučenin dehtu v plynu se zvýšil téměř 

dvojnásobně. To bylo způsobeno vlivem vodní páry. Koncentrace vyšších uhlovodíkových 



Disertační práce – „Zvyšování výhřevnosti a kvality plynu ze zplyňování biomasy“ 

 111 

plynů CxHy se zvýšila z 1,2% na 1,7%. Podobný účinek mělo přidávání kyslíku a vodní páry 

na koncentrace sloučenin Cl, F a kyslíkem. 

Graf č. 28 znázorňuje vliv H2O a O2 na koncentraci složek BTX. Pro nižší teplotu 

zplyňování (750°C) nejde učit vliv provedených opatření, ale pro režim 850°C je tento vliv 

zřetelný. Přidávání H2O a O2 způsobilo zvýšení sumy BTX z úrovně 0,35% na cca 0,6%. Při 

analýze jednotlivých sloučenin je vidět, že podíl benzenu a xylenu se v plynu zvětšil, zatímco 

podíl toluenu během experimentu klesal. Nárůst koncentrace BTX je velmi důležitý, 

protože BTX tvoří cca 70% z celkové sumy dehtových látek. 
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Graf č. 28 Průběh složení BTX během přidávání kyslíku do média a vodní páry do redukční zóny 

 

11.3 Dílčí závěry 
Experiment s přidáváním vodní páry do zplyňovacího média ukazuje, že působí na 

snížení jedné ze základních hořlavých složek plynu, oxidu uhelnatého. Podíl metanu a ethanu 

nebyl ovlivněn. Přidáváním vodní páry se zvýšil podíl oxidu uhličitého, vznikajícího  

v důsledku vyšší spotřeby tepla v oxidační zóně. Vodní pára také přispěla ke zhoršení stability 

procesu. 

Experiment s přidáváním vodní páry do redukční zóny ukazuje, že v tomto prostoru 

probíhají ještě spalovací reakce. Výsledkem přidávání vodní páry byl menší efekt, než jaký 

byl předpokládán. Podíl oxidu uhelnatého v celkové bilanci vzrostl, ale jeho část byla využita 

k ohřevu páry. Lze konstatovat, že se místo přechodu oxidační zóny do redukční liší  

v závislosti na parametrech lože (druh paliva, hustoty, homogenity a rozložení teploty  

a oxidantu ve vrstvě). Proto je třeba správně navrhnout místo přidávání vodní páry.  
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Experiment s přidáváním vodní páry nad redukční zónu dokazuje, že toto je správný 

způsob umožňující zvyšování podílu hořlavých plynů. Vodní pára přidávaná nad redukční 

zónu nemá negativní vliv na proces zplyňování a jeho stabilitu. Výsledky ukazují, že pro tento 

typ reaktorů se vyskytují místa s nedostatečnou koncentrací média (příklad vodní páry)  

k reakcím s unášenými dřevěným uhlím a dehty. Výsledky získané v tomto experimentu jsou 

nejcennějšími z celé série. 

Výsledky získané při experimentu s přidáváním kyslíku do zplyňovacího média 

nebylo možno považovat za směrodatné. Vysoká nestabilita procesu nedovolila určit vliv na 

koncentraci dehtů a jejich složení. 

V posledním experimentu jsem přidával kyslík do zplyňovacího média a vodní páru do 

redukční zóny. Podařilo se zjistit, že přidávání kyslíku k médiu, umožňuje výrazně zvýšit 

podíl oxidu uhelnatého v plynu. Větší podíl kyslíku má také vliv na snížení znečišťujících 

látek v plynu. 

Po závěrečném hodnocení celé řady experimentů s přidáváním vodní páry a kyslíku, 

jsem došel k závěru, že je také třeba ověřit způsob, jakým se přidává vodní pára do redukční 

zóny. V experimentu byla vodní pára dodávána prostřednictvím jedné trysky, jejíž vliv 

nepokrýval celý profil aktivní části reaktoru. To je dáno konstrukcí reaktoru, která není určená 

k přidávání dalších médií do procesu zplyňování. Pokrytí celého profilu vodní párou by mělo 

zvýšit účinnost procesu konverze. Dalším důležitým závěrem je nedostatečná výška horní 

části reaktoru, kterou je třeba vzít v úvahu při navrhování nového reaktoru v rámci projektu 

INEF. 
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12. Modifikátory v procesu zplyňování  
Cílem experimentu bylo vyhodnocení vlivu modifikátorů na proces zplyňování a na 

složení plynu. Záměrem zavedení modifikátorů do procesu zplyňování bylo také omezit tání 

popela v redukční atmosféře. Bylo hodnoceno také množství a typ nečistot přítomných  

v generátorovém plynu. 

12.1 Popis experimentu  
Experiment byl rozdělen do dvou fází. V první fázi jsem zkoumal vliv přídavku 

modifikátorů (dolomit (CaMg)(CO3)2 a halloysit Al4[Si4O10](OH)8•10H2O) na pět druhů paliv 

(pelety smrkové, pelety z miskanta, pelety z pšeničné slámy, pelety z rýžových slupek  

a pelety ze sena). Studie byly prováděny při teplotách 800, 900, 1000, 1100, 1200°C  

v oxidační atmosféře v laboratorní peci během 4 hodin. Analýza vlivu se skládala ze čtyř 

kroků: kontrolní (bez modifikátorů), přidání 2%, 5% a 10%. Každá tato úroveň byla 

provedena při každé teplotě a pro každé palivo. Modifikátory použité v rámci experimentu 

byly velmi jemně mleté (dolomit pod 0,1 mm – 100%, halloysit pod 0,063 mm – 21,0%, pod 

0,01 mm – 78,2 %). 

Druhá fáze experimentu byla provedena na instalaci s reaktorem VT1 při přidáním 

smrkových pelet smíchaných s dolomitem a pelet z miskanta ve směsi s halloysitem. Proces 

zplyňování dolomitu byl proveden pro jednu teplotu - 850°C. Dolomit byl do procesu přidán 

ve formě granulí o velikosti 5 mm a hmotnostním podílu 30%. U halloysitu jsem rozšířil 

rozsah experimentu na dvě úrovně teploty: 750°C a 850°C, a to vzhledem k parametrům 

miskanta (teplota tání). Zároveň jsem chtěl posoudit chování reaktoru při různých teplotách. 

Halloysit byl přidáván ve formě velmi jemně namletého prachu s velikostí zrna pod 0,1 mm  

a byl přidán v maximální koncentraci 10%. 

12.2 Výsledky experimentu  

12.2.1 Výsledky vlivu přimíchávání modifikátorů na teploty spékaní pěti druhů 
paliv  

 
Výsledkem první fáze výzkumu je databáze, která určuje dopad koncentrací 

modifikátorů na teplotu spékání paliva v oxidační zóně. V rámci této databáze vznikla 

fotodokumentace prokazující vliv teploty a modifikátorů na stupeň spékaní popela. Obr. č. 29 

uvádí dopad přídavku halloysitu do vzorku sena při teplotě 1000°C. Seno má nízkou teplotu 

tání popela, což potvrzuje první řada fotek. V důsledku vysoké teploty (1000°C) se z popela 
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vytváří velmi tvrdá struktura eutektika, která v kombinaci s 8,7% podílem minerálů v palivu 

vede k rychlému zapečení reaktoru. Přidáním 2% halloysitu do vzorku paliva se omezilo 

spékaní popela. Ve třetím sloupci jsou prezentovány výsledky analýz získaných vzorků pod 

mikroskopem. Na fotografiích s 2% dodávkou halloysitu je stále možno vidět spečence. Při 

5% halloysitu a 1000°C se spékání popela nevyskytlo. Tento výsledek potvrdil, že přidávání 

halloysitu do agropaliv působí proti spékání popelovin. Provedené experimenty umožnily 

určení vhodného podílu modifikátoru zaváděného do paliva. 

 
Obr. č. 29 Vliv přidávání halloysitu do vzorku sena při teplotě 1000°C 

 
Na následujícím obrázku (Obr. č. 30) je uveden vliv teploty na vzorek miskanta s 5% 

podílem halloysitu. Další výsledky ukazují, že teprve při teplotě 1180°C se vyskytuje tání 

popela z miskanta. U nižších teplot byl tento jev eliminován.  

Vliv dolomitu na vlastnosti zkoušených paliv byl podstatně menší (Příloha č. 11  

a Příloha č. 12). To je způsobeno jiným složením a plochou povrchu, která má horší účinnost 

při adsorpci alkalických kovů pocházejících z popela.  
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Obr. č. 30 Vliv teploty na vzorek miskanta s 5% podílem halloysitu 

12.2.2 Experimenty s přidáváním dolomitu do paliva   
V experimentu byl použit dolomit o granulometrii 5 mm, který byl přidán do 

smrkových pelet. Graf č. 29 ukazuje parametry reaktoru během experimentu s přidáváním 

dolomitu. K palivu jsem přidával až 20% dolomitu a měnil jsem jeho podíl po 5%. Jak jde 

vidět na grafu, teplota v redukční zóně se pohybovala v malém rozsahu ± 20°C. Stabilita 

procesu zplyňování na celé délce experimentu byla velmi vysoká a nedoházelo  

k nekontrolovaným změnám teploty. Průtoky média pro zplyňování FI1A a vzniklého 

generátorového plynu FI2 byly stabilní po celou dobu experimentu. Nicméně, zřetelně se 

během přidávání dolomitu do paliva měnila teplota spáleného plynu TI12 ve spalovací 

komoře. Teplota klesla o zhruba 150°C, což je výsledkem vyšší spotřeby energie při ohřívání 

celé směsi na požadovanou teplotu, než je potřeba na konverzi paliv do plynné formy. 
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Graf č. 29 Průběh teplot a průtoků během přidávání dolomitu ke smrkovým peletám 

 
Graf č. 30 uvádí průběhy koncentrací hořlavých a nehořlavých plynů. Je vidět, že  

v průběhu experimentu dochází ke snížení podílu CO o více než 3%. Podíl CO2 se zvětšil  

o více než 1%. Podíl CH4 a C2H4  klesl o 0,5%. Teprve na konci, při 20% podílu dolomitu, 

začala koncentrace těchto plynů podstatně klesat. Viditelnou změnou (Příloha č. 7) bylo 

zvýšení podílu dusíkatých látek v měřeném plynu a také pokles CxHy v plynu, což může být 

způsobeno vyšší spotřebou tepla. Další znečišťující složky zůstaly na stejné úrovni. V analýze 

sloučením BTX došlo pouze k degradaci toluenu, kterého je z celkového podílu nejméně 

(Graf č. 31). 
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Graf č. 30 Průběh parametrů plynů během experimentu přidávání dolomitu do smrkových pelet 
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Graf č. 31 Průběh koncentrace BTX během přidávání dolomitu 

12.2.3 Experimenty s přidáváním halloysitu do paliva   
Významnou změnou bylo ve srovnání s dolomitem použití halloysitu s jemnější frakcí, 

čímž byla směs více homogenní. V celkovém důsledku to mělo vliv na stabilitu procesu 

zplyňování v první etapě experimentu, jehož teplota se měnila o ± 10°C. První etapa byla 

provedena při teplotě 730°C. K palivu bylo přidáno až 10% halloysitu (v dávkách 2,  

5 a 10%). Také v tomto případě došlo k poklesu teploty TI12 při spalovaného plynu  

v dopalující komoře o asi 130°C. Průtoky FI1A a FI2 byly stabilní po celou dobu 

experimentu. 

Druhá část experimentu probíhala při teplotě zplyňování 830°C. Podíl halloysitu  

v palivu byl udržován na úrovni 5%. V důsledku toho došlo k nárůstu teploty ve spalovací 

komoře. 
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Graf č. 32 Průběh teplot a průtoků během přidávání halloysitu do pelet z miskanta 

 
Analýza složení plynu na grafu (Graf č. 33) také vypovídá o rozdělení do dvou období. 

První období zplyňování pelet z miskanta při teplotě 730°C mělo podobný průběh jako  

u dolomitu. Kromě toho byly u experimentu s halloysitem koncentrace CO sníženy  

o přibližně 3% u 5% podílu halloysitu a o další 3%, u 10% podílu halloysitu. Došlo také  

k mírnému snížení koncentrace CH4 a C2H4. 

Zajímavý je vliv 5% halloysitu na koncentrace hořlavých plynů produkovaných při 

teplotě zplyňování 830°C. Podíly CO a CO2 jsou na podobné úrovni. Nicméně podíl metanu 

se zvyšuje s časem o více než 1%. Podobně se chová eten, jehož podíl se zvýšil o 100%. 
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Graf č. 33 Průběh parametrů plynu během přidávání halloysitu  do pelet z miskanta 
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Srovnání podílu nečistot v plynu (Příloha č. 10) ukazuje, že halloysit má negativní vliv 

na složitější uhlovodíkové plyny, sloučeniny s kyslíkem a podíl dehtu označeného na obrázku 

jako DEHET. Podíl sloučenin Cl, F se udržuje na vysoké úrovni, která může být způsobena 

nižší teplotou zplyňování. Naopak sloučeniny dusíku jsou na velmi nízké úrovni. 

Jakmile režim zplyňování dosáhne teploty 830°C, podíl dusíkatých sloučenin se zvyšuje více 

než desetinásobně. Nicméně, tato úroveň je třikrát vyšší než u podobné teploty při přidávání 

dolomitu. Rovněž byla zaznamenána vyšší koncentrace složitějších uhlovodíků, která se 

zvýšila z 0,5 až na 1%. 

 

12.3 Dílčí závěry  
Laboratorní experimenty s dolomitem a halloysitem, přidávaným do pěti různých paliv, 

pomohly určit vliv různých koncentrací aditiv při různých teplotách žíhání vzorku v peci na 

schopnosti zvýšení teploty tavení popela. Rozsah teplot žíhání vzorků v peci zahrnoval 

rozsahy teplot, při kterých probíhají zkoušky paliv v reaktoru. U každého z paliv se podařilo 

zvýšit teplotu tavení popela. 

Experimenty na instalaci pro zplyňování potvrdily výsledky získané v průběhu 

laboratorních zkoušek. V experimentu s přidáním halloysitu k miskantu nedošlo k tavení 

popela, což bylo potvrzeno inspekcí vnitřní části reaktoru. Jemná granulometrie halloysitu 

pomohla zajistit dobrý kontakt s palivem. V dalších experimentech by se měly provést testy 

jiných paliv s větším obsahem popela. Podrobněji je třeba prozkoumat spotřebu energie. 
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13.  Vliv změn vybraných parametrů na proces zplyňování  
Cílem tohoto experimentu bylo vyhodnocení vlivu teploty média na složení 

generátorového plynu a parametry chodu instalací. Široké spektrum analýz plynů provedené 

pomocí analyzátoru FTIR umožnilo otestování mnoha skupin plynů vzniklých v tomto 

procesu. Experiment byl navržen tak, aby bylo možné vyhodnotit změny v systému přívodu 

paliva, a to z původního šnekového podavače s retortou na systém dvou šneků. Navíc jsem  

v průběhu experimentu zkoumal vliv výkonu reaktoru na složení plynu. Vyhodnotil jsem také 

vliv teploty procesu zplyňování na složení plynu v závislosti na průtoku generátorového 

plynu. 

13.1 Popis experimentu  
Při experimentech jsem použil smrkové pelety, protože reaktor byl na tento druh paliva 

navržen. Po změně systému přívodu paliva na dva šneky se musel systém znovu nastavit, což 

si vyžádalo několik pokusů vedoucích k nalezení optimálního systému řízení procesu. 

Experiment byl proveden na předem připravené instalaci, aby bylo možno dosáhnout 

nominálních parametrů činnosti reaktoru. 

13.2 Výsledky experimentů  

13.2.1 Vliv předehřevu na zplyňovací proces  
Na grafu (Graf č. 34) jsou uvedeny výsledky experimentů při změnách teplot 

zplyňovacích médií. Tyto experimenty byly provedeny jako jedny z prvních. Vliv předehřátí 

media byl také studován v různých konfiguracích instalace. V instalaci byly nainstalovány 

dva cyklóny za reaktorem a další systém potrubí. 

V procesu zplyňování byly použity smrkové pelety o průměru 6 mm. Teplota média 

přiváděného do redukční zóny byla stanovena od 50 do 380°C. Teplota média významně 

ovlivnila stabilitu teploty v redukční zóně, kterou potvrzuje průběh TI4 - který se zvýšením 

teploty média v konečné fázi nemění. Předehřáté médium výrazně ovlivnilo teplotu 

spalovaného plynu TI12 v dopalovací komoře. 
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Graf č. 34 Průběh teplot a průtoků během předehřívání média přidávaného do procesu  

 
Z analýzy grafu (Graf č. 35), ukazujícího vliv teploty na složení plynu, je patrno, jak 

teplota přímo ovlivňuje podíl CO, kde dochází ke zvýšení podílu z 23% při 50 ° C na 29% při 

380°C. Ohřátí média mírně ovlivnilo také snížení emisí CO2, a to o 1%. Pozitivní výsledek 

byl také pozorován u metanu, jehož podíl se zvýšil z 3,6 na 4,4%, pro nejvyšší teplotu média. 
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Graf č. 35 Průběh parametrů plynu během předehřívání média přidávaného do procesu  

 

13.2.2 Vliv teploty zplyňovacího procesu a výkonu reaktoru na složení plynu 
Na grafu (Graf č. 36) jsou uvedeny výsledky získané během změn výkonu a teplot 

procesu zplyňování. Při pokusu jsem posoudil vliv teploty TI4 (při úrovních 750, 800, 850  

a 900°C) na chování reaktoru. Pro každou teplotu jsem změnil výkon reaktoru pomocí změn 

rychlostí ventilátoru (2000, 2500, 3000, 3500 a 4200 ot./min.). 
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Z průběhu křivek je patrné, že zvyšovaní výkonu reaktoru, se kterým souvisí množství 

přiváděného zplyňovacího media, má vliv na rychlost vzduchu a hloubku jeho proniknutí do 

vrstvy. Ovlivňuje to teplotní profil reaktoru, pole teplot v oxidační a redukční zóně  

a v celkovém důsledku i stabilitu procesu zplyňování. 
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Graf č. 36 Průběh teplot a průtoků během změn teplot procesu a výkonu zařízení  
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Graf č. 37 Průběh parametrů plynů během změn teplot procesu a výkonu zařízení 

 
Teplota zplyňování TI4 má přímý vliv na obsah hořlavých i nehořlavých plynů.  

Z grafu je patrné, že s rostoucí teplotou se snižuje podíl CO (z 23,4 na 21,5%), podíl CH4 (z 

3,7 na 3,1%), zatímco podíl CO2  se zvyšuje (z 10,7 na 12, 3%). Při pohledu na trendy pro 

různé režimy je vidět, že s nárůstem výkonu podíl CO v plynu roste a snižuje se podíl CH4  

i CO2. 
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13.3 Dílčí závěry  
První ze série experimentů byla navržena pro vyhodnocení vlivu předehřátí média 

dodávaného do procesu zplyňování. Ohřev média zlepšil stabilitu složení generátorového 

plynu a stabilizoval teplotní pole v oxidační zóně. Následkem předehřátí média bylo zvýšení 

podílu CO a CH4, což je důležité pro jejich využití v kogeneračních jednotkách. Zvýšení 

obsahu CO v plynu má vliv na snížení poměru H2/CO, což je nepříznivé pro využití plynu  

v syntéze Fischer - Tropsch. 

Analýza druhé série měření ukazuje, že čas potřebný k reakci částic paliva klesá  

s nárůstem teploty a se zvýšením rychlosti průtoku plynu ložem. Druhý faktor působí na 

zlepšení kontaktu pevných látek s plynem. Prodloužení reakční doby má pozitivní vliv na 

podíl metanu v plynu. Nižší teplota zvyšuje také podíl CH4. Výsledkem je však nižší stupeň 

přeměny C v procesu zplyňování. 
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14. Vysokoteplotní filtrace plynu  
Cílem práce bylo zlepšení kvality plynu v procesu zplyňování biomasy. Zaměřil jsem se 

především na primární metody, ale jako součást své práce jsem se také zúčastnil realizace 

projektu Snižovaní emisí tuhých znečišťujících látek z energoplynu za vysokých teplot, 

projekt č. FR-TI1/344 (2009-2012, MPO). Cílem projektu bylo vyvinutí technologie pro 

vysokoteplotní čištění plynu od prachu s regeneračním systémem, využívajícím generátorový 

plyn. Koncept tohoto filtru vznikl na základě zkušeností při čištění generátorového plynu od 

prachu na jiných zařízeních při nízkých teplotách (do 250°C). Důvodem vývoje nových 

technologií byla potřeba přizpůsobení provozních podmínek zařízení a omezení negativního 

jevu kondenzace dehtů. Cílem experimentů bylo oddělení prachu obsaženého v plynu nad 

teplotou kondenzace dehtů. 

14.1 Popis experimentu  
Provedený výzkum vysokoteplotního filtru byl rozdělen do několika etap. V první etapě 

bylo zařazeno čistící zařízení k výzkumnému standu na Výzkumném energetickém centru. 

Jejím cílem bylo vyvinutí funkční technologie filtrování prachu při vysokých teplotách  

z generátorového plynu s regeneračním systémem. V prvním kroku byl k regeneraci používán 

stlačený dusík. Využití tohoto inertního plynu umožnilo provedení prvních zkoušek  

a nastavení zařízení pro regeneraci. Důležitým aspektem filtrace byl takový návrh průtoku 

plynu ve filtru, aby došlo k oddělení co největší části prachu a rovnoměrné distribuci průtoku 

do filtračních elementů. Při navrhování reaktoru byla soustředěna pozornost na správné 

provedení zařízení vzhledem k velkému množství hořlavého plynu, který se bude hromadit 

uvnitř zařízení. Materiálem použitým pro filtraci byly patrony PYROTEX KE85/60x 

vyrobené z keramických vláken, které jsou schopny odolávat teplotám až do 850°C. Navíc je 

tento materiál chemicky neaktivní, což má významný vliv při jeho kontaktu s generátorovým 

plynem, který se skládá z mnoha různých látek charakteristických velkou reaktivitou.  

V průběhu první etapy projektu byly optimalizovány následující parametry: 

- umístění regenerační trysky nad filtračním prvkem pro regeneraci povrchu filtru, 

- tlak regeneračního média a doba regenerování filtračního prvku, 

- teplotní odolnosti filtru,  

- provozní podmínky filtru při regeneraci N2 a posléze vyčištěným plynem,  

- provozní parametry regenerační armatury. 
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Obr. č. 31 Vysokoteplotní filtr (vpravo) a kompresor (vlevo) 

 
V průběhu druhé etapy řešení projektu byly zahájeny práce k výrobě systému 

pro filtrování a kompresi generátorového plynu  s cílem jeho použití jako regeneračního 

média. Na uvedeném obrázku (Obr. č. 31) je prezentován vysokoteplotní filtr (pravá strana) 

a systém čistění a komprese plynu (levá strana), který se skládá z chladícího okruhu, systému 

čištění plynu od dehtů a třístupňového vysokotlakého kompresoru. Zařízení je připraveno 

k periodickému provozu. 

Třetí etapa projektu, který končí v prosinci 2012 a bude věnována výstavbě filtru pro 

instalace na zařízení s výkonem 900 m3/h umístěného v Ostravě-Kunčičkách. 

14.2 Výsledky experimentu  
S cílem optimalizovat práci vysokoteplotního filtru bylo vyřešení problému věnováno 

mnoho zkoušek a přípravných prací. Ověření správné funkce filtrační technologie napomohlo 

rovněž k vyvinutí vhodného způsobu přípravy filtru pro použití při vysokých teplotách. Při 

prvních pokusech s filtrací plynu docházelo k rychlému a hlubokému znečištěním filtračních 

elementů, což mělo za následek poškození materiálu filtru. Zároveň docházelo ke kondenzaci 

dehtů na povrchu, což způsobilo zanášení a snížení filtračního povrchu. Problém byl vyřešen 

pomocí interního by-passu pro předehřátí celého filtru na teplotu 600°C před zahájením 

vlastního provozu. 

Během zkoušek jsem zjistil, že vlastnosti prachu unášeného plynem jsou výrazně 

odlišné od prachu, který je obsažen ve spalinách. Po analýze vlastností získaného prachu, lze 

konstatovat, že je mnohem lehčí než prach z procesu spalování. Hustota prachu se pohybuje 

okolo 80 kg/m3. Toto je dáno vysokým, až 88% podílem nezreagovaného uhlíku. Nízká 
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hustota je příčinou vysoké koncentrace prachu v plynu. Na obrázku (Obr. č. 32) jsou 

prezentovány výsledky analýz velikosti zrn prachu odebraného při filtraci plynu. 

 
Obr. č. 32 Rozbor velikostí částic prachu odebraného z generátorového plynu 

 

  
Obr. č. 33 Fotografie vlevo– filtrační elementy s nalepenými částicemi prachu, vpravo prach 

odseparovaný z plynu uvnitř filtračního zařízení 
 

Filtr se skládal ze šesti filtračních elementů, každý byl regenerován samostatně. 

Systém je však nastaven tak, aby regeneroval dva prvky současně. Zkoušky s regenerací 

filtračních elementů byly zahájeny s tlakem 0,5 MPa. Nicméně se ukázalo, že tlak 

regeneračního média je příliš vysoký a vytlačuje plyn do reaktoru, což vedlo k ucpávání 

přívodních trysek zplyňovacího média do reaktoru. V konečném výsledku byl tlak 

regeneračního media snížen na 0,15 MPa. 

Důležitým parametrem filtru je tlaková ztráta, způsobená filtračními elementy. 

Tlakovou ztrátu se podařilo snížit na 2,5 kPa, což umožnilo stabilní provoz reaktoru. Snížení 

tlakové ztráty umožnilo provoz instalace při 80% jmenovitého výkonu. 

Aby bylo možné vyhodnotit účinnost filtru, byly změřeny koncentrace prachu v plynu 

na vstupu a na výstupu ze zařízení. Následující tabulka (Tab. 22) prezentuje výsledky měření 

koncentrací prachu v plynu. Z výpočtu, na základě získaných dat, vychází filtrační účinnost 

okolo 99,4%. Výsledek je velmi zajímavý vzhledem k vysoké účinnosti získané v jednom 

stupni filtrace. 

Ve filtru byl umístěn interní by-pass, používaný k ohřátí filtru na pracovní teplotu. 

Filtr byl vyhřívaný, stejně jako celá technologie, horkými spalinami, se kterými byl unášen 
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také prach. Při zahájení provozu mohlo dojít k usazení prachu v potrubí a zkoušeném filtru. 

Naměřená koncentrace prachu v plynu, na výstupu z filtru, mohla být tedy zvýšena prachem 

pocházejícím ze spalin. 

Tab. 22 Výsledky měření koncentrace prachu v plynu (měřeno před a za filtrem)  
  Před filtrem Za filtrem 

Označení odběru - 
odběr  
1-1 

odběr  
1-2 

odběr  
1-3 

odběr  
1-4 

odběr  
1-5 

odběr  
1-6 

Teplota plynu v potrubí [°C] 642 629 650 573 568 570 

Koncentrace H2O v plynu [% obj.] 14,5 16,3 16,2 13,8 11,9 14,8 

Hmotnost zachycených TL [mg] 1450 883 788 8,4 4,2 5,6 
Koncentrace TL ve vlhkém 
plynu při efektivních 
podmínkách 

[mg/m3] 959 833 852 9,1 4,3 6,8 

Koncentrace TL ve vlhkém 
plynu při normálních 
podmínkách 

[mg/m3
N] 3781 3254 3511 29,3 13,5 21,9 

Koncentrace TL v 
suchém plynu při 
normálních podmínkách 

[mg/m3
N] 4420 3889 4190 34 15,3 25,7 

 

14.3 Dílčí závěry  
Výsledná účinnost procesu filtrace je velmi vysoká - 99,4% a v kombinaci s instalací 

mokrého čištění lze očekávat, že výsledná míra koncentrace prachu v plynu bude podstatně 

nižší než limity stanovené výrobci kogeneračních jednotek. Omezením použité instalace je 

vysoká tlaková ztráta způsobená filtrem ovlivňující použití tohoto typu technologie  

v systémech s podtlakovým provozem. 

Použití bezkontaktního systému vyhřívání filtru může zabránit znečišťování 

systémových elementů, což v konečném důsledku zlepší čistotu generátorového plynu. 

Nejdůležitějším závěrem vyplývajícím z experimentu je požadavek udržování správného 

provozu filtru a filtračních elementů. Pracovní prvky vyžadují předehřátí na teplotu 

minimálně 450°C (vhodnější je 600°C), aby se zabránilo kondenzaci dehtů uvnitř parton. Čím 

vyšší byla teplota uvnitř filtru, tím vyššího průtoku plynu bylo dosahováno. 

Patronovy filtr byl testován pouze na jednom typu reaktoru, který je charakterizován 

typickou úrovní prachu a dehtu a teplotami plynu. Provozní charakteristiky filtru se s největší 

pravděpodobností změní při jiných úrovních koncentrací dehtů v plynu v případě 

protiproudých reaktorů. V celkovém důsledku to může mít nepříznivý vliv na velikost tlakové 

ztráty, průtok plynu a účinnost separace prachu. 
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15. Analýza výsledků získaných z experimentů  
Následuje zhodnocení výsledků dosažených v sérii pěti pokusů, v rámci kterých jsem 

obdržel celkem 14 sad datových souborů popisujících chování reaktoru a parametrů 

generátorového plynu při zplyňování. Na jejich základě jsem se snažil nalézt závislost 

popisující proces zplyňování a vlastnosti reaktoru VT1. 

15.1 Teplotní profil reaktoru  
Analýza teplotního profilu reaktoru VT1 při různých režimech umožnila určení chování 

reaktoru a samotného procesu. Proces zplyňování je silně vázán na typ reaktoru a jeho 

konstrukci. Prezentované výsledky teplotních profilů jsou výsledkem měřených teplot ve 

čtyřech různých místech s výjimkou měření ve spalovací zóně, kde byla teplota zprůměrována 

ze čtyř čidel. 

Analýzou teplotních profilů reaktoru jsem začal jeho popis při hodnocení jeho průběhu  

u smrkových pelet, na které byl reaktor navržen. Teplotní profil, ve kterém může reaktor 

pracovat, jsem vytvořil pro celý rozsah teplot (750 - 1100°C). Profil byl vytvořen pro 

jmenovité výkony technologie. Graf č. 38 uvádí teplotní profily získané při experimentech se 

smrkovými peletami. 
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Graf č. 38 Teplotní profil reaktoru pro smrkové pelety 

 
Na následujícím grafu (Graf č. 39) jsou uvedeny teplotní charakteristiky popisující 

profil reaktoru VT1 pro tři různá agropaliva. Výsledné teplotní profily pro pelety ze sena  

a rýžové slámy ukázaly velmi podobný trend. Data a profil reaktoru pro pelety z pšeničné 

slámy se lišil v horní části od ostatních měřených agropelet. Teplota TICA5 (teplota měřená v 

horní části reaktoru) by měla být nižší než teplota uprostřed, v oxidační zóně. Vysvětlením 
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této anomálie mohou být, vytvořené kavity v loži, kterými proudí zplyňovací médium, které 

se dostává do horní části reaktoru, kde reaguje a zvyšuje tak teplotu TICA5. 
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Graf č. 39 Teplotní profil reaktoru při použití agropaliv 

 
Graf č. 40 ukazuje profil teploty v reaktoru pro pelety z miskanta. Teplotní profil byl 

vytvořen pro tři teploty procesu. U obou vyšších teplot zplyňovacích režimů (850 a 950°C) 

teplotní profil nevykazoval žádné odchylky od stanoveného profilu pro jmenovité provozní 

podmínky. Při pokusu na teplotě 750°C byla teplota v horní části reaktoru vyšší, což mohlo 

být způsobeno klenbováním paliva. Výsledkem je plyn s nižší energetickou hodnotou  

a vyšším podílem hořlavých látek v popelu. 
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Graf č. 40 Teplotní profil reaktoru při použití pelet z miskanta 

 
Z analýzy teplotních profilů při přidávání vodní páry do procesu zplyňování (Graf č. 

41) je zřetelné, že přídavek páry vede k rychlému poklesu teploty. Rapidní snížení může 

negativně ovlivnit proces zplyňovaní a životnost jednotlivých částí reaktoru. Výsledky 
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získané v průběhu prvního experimentu s přidáváním vodní páry do oxidační zóny byly 

ovlivněny přidáváním media pouze do jedné ze čtyř trysek. 
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Graf č. 41 Teplotní profil reaktoru při zkoušce vlivu vodní páry na proces zplyňovaní 

 
Graf č. 42  znázorňuje teplotní profil při přidáváním kyslíku (do oxidační zóny)  

a vodní páry (do redukční zóny) do procesu zplyňování. Záznam ukazuje vliv koncentrace 

kyslíku v médiu jako významný faktor ovlivňující podíl oxidantu na teplotě v oxidační zóně. 

Zvýšení podílu kyslíku v médiu pouze o 7% vede k výrazné změně teplotního profilu. 

Analýza dopadu změn parametrů v reaktoru ukazuje jakým způsoben je teplotou zatížen šnek, 

jehož jeden konec je umístěn ve spalovací zóně (oblast nejvyšší teploty) a druhý konec je ve 

spodní části reaktoru, kde je teplota blízká venkovní teplotě. Tato skutečnost je důležitá proto, 

že šnek je pouze 60 cm dlouhý. 
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Graf č. 42 Teplotní profil reaktoru při zkoušce vlivu kyslíku na proces zplyňovaní 
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15.2 Analýza vlivu zplyňovacího poměru λ a kyslíku na složení plynu  
Zplyňovací poměr λ je důležitým parametrem a musí být brán v úvahu při navrhování 

reaktoru pro zplyňování, jelikož charakterizuje poměr požadovaného množství paliva  

a zplyňovacího média. 

Zplyňovací poměr λ ovlivňuje parametry reaktoru - velikost a výkon. Typicky je pro 

souproudé reaktory roven 0,25. Nižší hodnoty vedou k vyšším podílům dehtů, což je důležité 

vzhledem k nižší konverzi uhlíku na plyn. Kvalita plynu získaného v procesu zplyňování je 

přímo závislá na zplyňovacím poměru. Tento parametr lze vypočítat z rovnic uvedených níže. 
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Graf č. 43 vyjadřuje závislost složení plynu získaného při zplyňování smrkových pelet 

na zplyňovacím poměru λ. Ukazuje se, že s rostoucím λ klesá podíl základních hořlavých 

složek plynu (CO, CH4), zatímco roste podíl N2 a CO2. Optimální úroveň λ lze určit podle 

obsahu vodíku, protože můžeme určit jeho maximální podíl. Tato vlastnost je charakteristická 

pro každý druh reaktoru. U zkušebního reaktoru VT1 je zplyňovací poměr  λ roven 0,25. 
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Graf č. 43 Vliv zplyňovacího poměru na složení plynu 

 
Z analýzy vlivu zvyšování podílu kyslíku v médiu (Graf č. 44) získáváme nelineární 

závislost zvyšování podílu CO v generátorovém plynu. Zvýšení podílu O2 ve zplyňovacím 
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médiu o 7% způsobilo nárůst CO téměř o 40%. Vliv na podíl vodíku je mnohem menší, 

protože jeho podíl je spojen s konverzí vodní páry. V průběhu analýzy se ukázalo, že 

přidávání kyslíku k médiu vedlo k mírnému poklesu podílu CH4 a C2H4. 
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Graf č. 44 Vliv koncentrace O2 na složení  plynu 

 

15.3 Zdánlivá rychlost plynu v reaktoru  
Množství vzduchu dodávaného do reaktoru je nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje 

složení plynu vyrobeného v procesu zplyňování. Z teoretického hlediska zvyšuje množství 

vzduchu dodaného do procesu stupeň oxidace (hoření) pevné biomasy, což je spojeno se 

zvýšením podílu složek CO2 a H2O v plynu. Zároveň to znamená menší podíl hořlavých 

složek v plynu a snížení jeho výhřevnosti. 

Jedním z důležitých parametrů reaktoru pro zplyňování biomasy s pevným ložem je 

zdánlivá rychlost plynu u (ang. superficial velocity – SV[58]), definovaná jako poměr 

objemové intenzity průtoku plynu (m3
N/s) k ploše průřezu reakční zóny (m2). Vzhledem 

k pevné hodnotě průřezu zplyňovací zóny reaktoru je rozhodujícím parametrem průtok plynu. 

Hodnoty zdánlivé rychlostí u procesu zplyňování biomasy u reaktoru s pevným ložem do 

1,7 m/s v závislosti na použité technologii. Graf č. 45 zobrazuje vliv zdánlivé rychlosti na 

složení plynu. Zdánlivá rychlost se pohybuje v rozmezí 0,167 až 0,261 m/s. Díky analýze 

jednotlivých složek, můžeme určit optimální provozní parametry reaktoru pro dosažení 

nejvyšší hodnoty výhřevnosti. 
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Graf č. 45 Vliv zdánlivé rychlosti plynu na složení plynu a jeho výhřevnost 

 

15.4 Účinnost procesu zplyňování   
Ze stanovení účinnosti procesu zplyňování biomasy lze vyhodnotit efektivitu přeměny 

paliva v reaktoru. Analýza účinnosti umožňuje získání řady dat pro posouzení navrženého 

zařízení a získaní informací o tom, kde je vhodné zlepšit proces konverze. 

V procesu zplyňování můžeme použít několik způsobů vyjádření účinností. Do 

nejčastěji uváděných účinností můžeme zahrnout: 

- celkovou účinnost konverze prvku C - ηC, 

- účinnost konverze prvku C vztaženou na na hořlavé plyny - ηC-H, 

- účinnost výroby horkého plynu - ηHE,  

- účinnost výroby studeného plynu - ηCE, 

- exergetickou účinnost procesu zplyňování - ψ. 

15.4.1 Celková účinnost konverze uhlíku - ηC 
Jedním z klíčových parametrů pro vyhodnocení procesu zplyňování je celková 

účinnost konverze uhlíku ηC. Počítá se jako procentní podíl konverze uhlíku do plynné formy 

([15-5]). 
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Kde: 

- Mi – molární hmotnost i-té složky [kg/kmol], 

- im&  – hmotnostní tok plynu [kg/h], 
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- i  - složka plynu (C, CO, CO2, CH4 i C2H4 ) [-], 

- mpal – průtok paliva [kg/h]. 

 
Graf č. 46 uvádí výsledky výpočtů celkové účinnosti konverze uhlíku C ηC, který 

ukazuje vliv jednotlivých pokusů na jeho hodnotu. Vodní pára a přidávaný kyslík mají 

pozitivní vliv na ηC, což ukazuje, že je to vhodný postup k získání vyšší koncentrace 

hořlavých plynů, stejně jako vyššího stupně konverze. K velkému snížení účinnosti ηC došlo 

naopak během experimentu s halloysitem. Analýza získaných dat neumožnila vysvětlení 

tohoto jevu. 

 
Graf č. 46 Celková účinnost konverze uhlíku ηC vypočtená z provedených experimentů 

15.4.2 Účinnost přeměny uhlíku do hořlavých plynů - ηC-H  
Dalším z klíčových parametrů pro hodnocení procesu zplyňování je celková účinnost 

konverze prvku C ηC-H do hořlavých plynů. Liší se od výše uvedené účinností ηC tím, že 

v sobě zahrnuje schopnost přeměny uhlíku pouze do hořlavých plynů. Vypočítává se jako 

procentní podíl průtoku uhlíku převáděného do formy hořlavých plynů ku průtoku uhlíku 

obsaženého v palivu [15-6]. 
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Kde: 

- Mi – molární hmotnost i-té složky [kg/kmol], 

- mi – hmotnostní tok plynu [kg/h], 

- i - složka plynu (C, CO, CO2, CH4 i C2H4 ) [-], 
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- mpal – průtok paliva [kg/h]. 

Účinnost konverze uhlíku do hořlavých plynů ηC-H  určuje, kolik chemické energie, 

dodané do procesu zplyňování (průtok prvku uhlíku obsaženého v palivu) bylo přeměněno  

v chemickou energii obsaženou v generátorovém plynu. Graf č. 47 ukazuje, že účinnost 

konverze je velmi odlišná od účinnosti ηC a je o cca. 20% nižší. Také zde můžeme vidět 

pozitivní vliv přidání vodní páry a kyslíku, které má výrazný vliv na zvýšení účinnosti. 

 
Graf č. 47 Celková účinnost konverze prvku C ηC-H  na horké plyny vypočtená z provedených experimentů 

15.4.3 Účinnost výroby horkého plynu ηHE 
Účinnost je definována poměrem mezi celkovou energií horkého plynu a energií 

původního paliva na vstupu do generátoru. Pod pojmem celkové energie se rozumí chemická 

a tepelná energie suchého plynu, tepelná energie vodní páry v plynu a chemická a tepelná 

energie prachových částic a dehtu v plynu.  

Účinnost výroby horkého plynu ηHE ukazuje celkové množství energie v plynu 

bezprostředně za generátorem (termické a chemické energie plynu). Používá se k vyhodnocení 

účinnosti generátoru a energie obsažené v generátorovém plynu v procesu přímého spalování 

plynu např. v cementárnách a v procesech založených na kombinovaném paroplynovém cyklu 

(IGCC).  
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Kde: 

- Vplyn – průtok vyrobeného plynu [m3
N/h], 

- ρplyn – hustota generátorového plynu [kg/m3
N], 
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- mpal – průtok paliva [kg/h], 

- Qi
r pal – výhřevnost paliva [MJ/kg], 

- Qi
r plyn – výhřevnost plynu [MJ/m3

N], 

- cp – tepelná kapacita generátorového plynu [kJ/kgK], 

- Tplyn – teplota plynu na výstupu z generátoru [K], 

- Tpal – teplota paliva na vstupu do reaktoru [K]. 

 
Graf č. 48 prezentuje výsledky výpočtů účinnosti horkého plynu ηHE na základě pěti 

pokusů. Vysoká účinnost získaná pro reaktor VT1 potvrzuje správnost konstrukce reaktoru, 

ale zároveň ukazuje, jak velké množství energie z paliva bylo přeměněno na teplo 

generátorového plynu (při porovnání s grafem níže, viz Graf č. 49). Nižší účinnost získaná 

během experimentů s dolomitem a halloysitem je spojena s vysokou energetickou náročností 

procesu kalcinace probíhajícím v loži reaktoru (teplota v oxidační zóně 800 - 1000°C). Kromě 

toho jsou ve struktuře halloysitu obsaženy molekuly vody, což zvyšuje spotřebu energie (7% 

podíl). Během laboratorních testů došlo ke ztrátě hmotnosti halloysitu, což může byt spojeno 

s průběhem endotermních reakcí látek zahrnutých v aditivu a jejich konverzí do plynné 

formy. 

 
Graf č. 48 Účinnost výroby horkého plynu ηHE z provedených experimentů 

 

15.4.4 Účinnost výroby studeného plynu ηCE  
Účinnost výroby studeného plynu ηCE je základním parametrem při posuzování 

procesu zplyňování. Je definována poměrem chemické energie plynu na výstupu z generátoru 

k energii původního paliva na vstupu do generátoru vypočteným za referenčních podmínek 
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(0°C, 101,325 kPa). Výpočet se provádí ze znalosti hmotnostních toků suchého paliva a plynu 

vynásobených jejich výhřevností za referenčních podmínek [27]. Můžeme jí vypočítat dle 

následujícího vzorce [15-8].  
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Kde: 

- Vplyn – průtok vyrobeného plynu [m3
N/h], 

- mpal – průtok paliva [kg/h], 

- Qi
r pal – výhřevnost paliva [MJ/kg], 

- Qi
r plyn – výhřevnost plynu [MJ/m3

N]. 

 
Výsledky výpočtů účinnosti výroby studeného plynu ηCH jsou znázorněny na grafu  

č. 49. Jsou shrnutím provedených zkoušek a potvrzují, že přidáváním vodní páry nad redukční 

zónu a kyslíku k médiu je možné v reaktorech s pevným ložem dosáhnout zvýšení jejich 

výkonnosti, kvality plynu a účinnosti procesu konverze. Typické účinnosti reaktorů s pevným 

ložem leží v rozsahu 60 - 70% [32]. Výsledné zlepšení účinnosti generátoru o více než 5% 

naznačuje, že tato opatření mají smysl při navrhování nových reaktorů vycházejících  

z reaktoru VT1, ale také při úpravě stávajících reaktorů pomocí přidání páry do redukční 

zóny. 

 
Graf č. 49 Účinnost výroby studeného plynu ηCH vypočtená z provedených experimentů  

15.4.5 Exergetická účinnost procesu zplyňování   
Při analýze účinnosti konverze paliva v procesu zplyňování je možné také stanovit 

exergetickou účinnost. Exergie je maximální schopnost k vykonávání práce ve vztahu k okolí 

(včetně teploty, tlaku a koncentrací složek běžně se vyskytujících v životním prostředí) za 
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předpokladu, že faktor by dosáhl konečného stavu termodynamické rovnováhy se složkami 

životního prostředí [80]. Exergii můžeme považovat za míru schopnosti vykonávání práce při 

určitém množství energie. Jinými slovy, z celkového množství energie můžeme extrahovat 

jejich užitečnou část tj. exergii. Zatímco zbývající, bezcennou a nepoužitelnou energii 

označujeme jako anergii [36]. 

K tomu, je třeba určit koeficient β chemické exergie výhřevnosti organického podílu 

biomasy [81]. Tento poměr lze určit z následující rovnice [15-9]. 
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/42124,01
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Kde H/C, O/C a N/C jsou poměry obsahů prvků v použité biomase. Stanovení tohoto 

poměru umožňuje určení chemické exergie еch,pal, zplyňovaného paliva. Chemickou exergii 

paliva lze určit pomocí následující rovnice [15-10]: 

popchAvhlchWSSchSpalr
i

orgpalch ezezCezQze ,,,_, )()( ⋅+⋅+−+⋅= β ]/[ kgkJ  [15-10]  

Kde: 

- Vplyn – průtok vyrobeného plynu [m3
N/h], 

- mpal – průtok paliva [kg/h], 

- Qi
r pal – výhřevnost paliva [MJ/kg], 

- Qi
r plyn – výhřevnost plynu [MJ/m3

N]. 

- zi – hmotnostní podíl [-], 

- CS – spalné teplo síry [kJ/kg], 

- ech,vhl – exergie vlhkosti v palivu [kJ/kg], 

- ech,pop – exergie popela v palivu [kJ/kg]. 

 

V experimentech bylo použito pět různých paliv, jejichž vlastnosti jsou uvedeny  

v kapitole 10. U každého z nich jsem spočítal jejich chemickou exergii ech,pal a výsledky jsou 

v grafu (Graf č. 50). Je zajímavé, že u pelet z rýžové slámy, se chemická exergie paliva 

snížila.  
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Graf č. 50 Porovnání výhřevnosti a chemické exergie testovaných paliv 

 

Generátorový plyn na výstupu z reaktoru má také vysokou fyzickou exergii bf, 

obsaženou ve vysoce kvalitním teple. U malých kogeneračních systémů je teplo většinou 

recyklováno do procesu nebo je nevyužito a uvolněno do okolí. Pro určení chemické 

exergetické účinností je třeba použít následující vzorec [15-11]: 
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Kde: 

- Vplyn – průtok vyrobeného plynu [m3
N/h], 

- mpal – průtok paliva [kg/h], 

- ech,plyn – chemická exergie generátorového plynu [kJ/kg], 

- ech,pal – chemická exergie paliva přidávaného do procesu zplyňování [kJ/kg]. 

 

Analýza vlivu chemické exergie paliva používaného v experimentu na chemickou 

exergetickou účinnost (Graf č. 51) ukazuje, že dochází ke snížení účinnosti procesu konverze  

v procesu zplyňování. Dochází k tomu z důvodu zavedení energie o vyšší kvalitě do procesu, 

což ovlivnilo výsledky ve všech pokusech. 
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Graf č. 51 Chemická exergetická účinnost spočítaná z provedených experimentů 
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16. Závěr 
 

Předložená disertační práce je zaměřena na studium procesu zplyňování biomasy 

v reaktoru s pevným ložem, vyvinutém ve Výzkumném energetickém centru VŠB-TU 

Ostrava. Obecně nabízí proces zplyňování tuhých paliv jejich efektivnější a environmentálně 

přijatelnější energetické využití při výrobě elektřiny a tepla. Transformace energie biomasy 

zplyňováním na žádanou formu energie, elektřinu a teplo, umožňuje realizaci menších 

jednotek v řádu stovek kilowatt, vhodných pro lokální decentralizované zdroje, tedy ve 

výkonové oblasti, kde se klasický parní cyklus neuplatní. Značný zájem o technologii 

zplyňování biomasy pro kogeneraci na českém trhu ukazuje, že tento způsob energetického 

využívání biomasy má budoucnost a bude se dále užitečně rozvíjet. 

 Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a experimentální. V úvodu teoretické části 

jsou představeny instalace, vzniklé při realizaci výzkumných projektů převážně v zahraničí, 

které se zabývaly využitím zplyňovacího procesu různých druhů paliv pro produkci elektřiny 

a tepla. Studium použitých koncepcí zplyňování a využívání vyrobeného plynu 

v kogeneračních jednotkách a spalovací turbíně s vnějším spalováním mi umožnilo důkladně 

se seznámit s moderními energetickými technologiemi.  

 V této části uvedený teoretický popis zplyňovacího procesu podrobně objasňuje 

podstatné závislosti a vlivy rozhodujících parametrů procesu, tlaku a teploty, na provozní 

podmínky v reaktoru a složení generátorového plynu. Studium a zpracování této problematiky 

umožnilo dosáhnout jednoho z cílů práce, tj. návrhu postupu projektového řešení 

zplyňovacích reaktorů včetně popisu optimalizace konstrukce reaktoru vzhledem k druhu lože 

a zdroje tepla (autotermní a allotermní reaktory). 

 Získané poznatky umožnily zpracovat přehled technologií, používaných pro 

zlepšování parametrů generátorového plynu včetně jeho čistění, který představuje směr 

vývoje technologie zplyňování ve světě. 

 Experimentální část práce obsahuje souhrn výsledků celkem pěti sérií zkoušek, 

provedených na zplyňovacím reaktoru VT1. 

První série experimentů byla zaměřena na ověření vlastností pěti vybraných a pro 

zplyňování nejčastěji používaných druhů paliv. Výsledky testů umožnily hodnotit jejich 

chování v průběhu zplyňovacího procesu a popsat vliv teploty na efektivitu procesu konverze, 

složení plynu a jeho znečistění. Umožňují posoudit vhodnost jednotlivých paliv pro 
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zplyňování a současně taky navrhnout zaměření dalšího výzkumu pro eliminaci při 

experimentech zjištěných problémů. 

 Druhá série experimentů byla zaměřena na ověření vlivu přítomnosti vodní páry a 

kyslíku v reakční zóně na průběh zplyňovacího procesu a přinesla řadu zajímavých výsledků. 

Hlavní pozornost byla zaměřena na hodnocení vlivu vodní páry na složení plynu a experiment 

měl zejména lokalizovat optimální oblast jejího přívodu do reaktoru. V případě 

experimentálního reaktoru to byla oblast nad redukční vrstvou. Při optimálním množství 

přiváděné vodní páry a lokální teplotě v reaktoru 800oC se zvýšila účinnost transformace ηCE 

o zhruba 5% na úroveň 75,4%. Experiment ukázal, že další zvýšení účinnosti může přinést 

optimalizace distribuce vodní páry v reaktoru. Další zlepšení parametrů vyráběného plynu 

přineslo zvýšení koncentrace kyslíku v pracovním médiu. Při koncentraci 28% v přiváděném 

vzduchu a současném optimálním přívodu vodní páry vzrostl podíl CO v plynu na téměř 29%, 

což vedlo ke zvýšení jeho výhřevnosti na cca 6,7 MJ/m3
N. To odpovídá zvýšení účinnosti 

konverze na 77,6%. Experiment ukázal na potřebu hlubší analýzy heterogenních reakcí, 

probíhajících v reaktoru. Ukázalo se, že ve vyšších oblastech reaktoru je nedostatek 

pracovního média, což negativně ovlivňuje konverzi zbytkového uhlíku. Jednou z možností, 

jak zvýšit účinnost konverze a zlepšit parametry generovaného plynu, která si zaslouží 

experimentální ověření, se zdá být přívod CO2 do reakční zóny. 

 Ve třetí sérii experimentů byl ověřován vliv modifikátorů na proces v reaktoru, 

zejména na teplotu spékání. Vybraná paliva z první série experimentů byla v laboratorních 

podmínkách testována v oxidační atmosféře s přídavky dolomitu a halloysitu. Slibnější jsou 

výsledky, získané s halloysitem, neboť jeho přídavek ve výši 2% a 5% k peletám z pšeničné 

slámy a ze sena zvýšil teplotu spékání popela o 400oC na 1100oC. Srovnatelný efekt přineslo 

použití 5% a 10% dolomitu. Protože se jedná o první ověřování modifikátorů, bude zapotřebí 

provést další experimenty, zaměřené na hodnocení jejich vlivu na samotný zplyňovací proces 

a kvalitu plynu. 

 Čtvrtá série experimentů měla za cíl ověřit provozní vlastnosti experimentálního 

reaktoru, což dosud nebylo v úplném rozsahu provedeno, a stanovit jeho charakteristické 

parametry. Jedním z nich je zdánlivá rychlost proudění plynu v reaktoru a rozsah 

provedených zkoušek umožnil nalézt její optimální hodnotu z hlediska výhřevnosti 

generátorového plynu. Takové zjištění napomůže zlepšení efektivity provozu reaktoru a 

podpoří budoucí projektovou činnost. Druhým významným přínosem je vymezení 

jednotlivých etap zplyňovacího procesu, což usnadní průběžné hodnocení kvality plynu a 

napomůže při zvyšování účinnosti konverze. 
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 Poslední série byla zaměřena mimo vlastní zplyňovací reaktor a jejím cílem bylo 

ověření provozních vlastností navržené koncepce řešení vysokoteplotní filtrace plynu při 

definovaných provozních parametrech zplyňovacího reaktoru. Měření koncentrace 

prachových částic před a za filtrem prokázaly uspokojivou účinnost filtrace na úrovni 99,4%. 

Proces regenerace vysokoteplotních filtračních prvků bude ještě vyžadovat optimalizaci, 

zejména vzhledem k příliš vysoké tlakové ztrátě systému, která omezuje výkonnost celého 

zařízení. Protože je obsah prachových částic a na ně navázaných dehtových složek v plynu 

jedním z rozhodujících parametrů následného efektivního využití vyrobeného plynu, bude 

zapotřebí se touto problematikou dále zabývat. 

 Výsledky provedených experimentů ukazují, že existují poměrně snadno 

realizovatelné cesty, vedoucí ke zvýšení účinnosti transformace energie různých druhů 

biomasy na elektřinu a teplo s využitím zplyňovacího procesu. Roste tak význam biomasy 

jako efektivního obnovitelného zdroje energie, jehož další uplatnění bude souviset 

s rozšířeným využíváním jednotek přiměřeně větších výkonů, které přinese další rozvoj 

technologií a vytvoří základnu pro odborný růst pracovníků. 
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Příloha č. 1 Popis měřených parametrů 

Teploty Tlaky 

TIZA1 °C Teplota v popelníku PIA1 kPa Podtlak ve spodní části reaktoru 

TICZA2 °C Teplota ve šneku PIA2 kPa Podtlak nad redukční zónou 

TICZA3a °C PIA3 kPa Podtlak v horní časti reaktoru 

TICZA3b °C PIA4 kPa Podtlak ve výstupním potrubí 

TICZA3c °C PIA5 kPa 
Podtlak na vstupu do prachového 

filtru 

TICZA3d °C 

Teploty v oxidační zóně 

PIA6 kPa 
Podtlak na výstupu z prachového 

filtru 
TI4 °C Teplota v redukční zóně PIA7 kPa Podtlak před ventilátorem 

TI5 °C Teplota v horní časti reaktora Průtoky 

TIA6 °C Teplota ve výstupním potrubí FI1A m3/h Množství nasávaného vzduchu 

TI7 °C 
Teplota ve spodní časti prachového 

filtru 
FI2 m3/h Množství vyrobeného plynu 

TI8 °C Teplota v horní časti prachového filtru Otáčky 

TICZA9 °C Teplota za prvním výměníkem M1 ot./min Otáčky ventilátoru 

TIZA10 °C Teplota před ventilátorem M2 ot./min Otáčky podávacího šneku 

TI12 °C 
Teplota v spodní časti dopalovací 

komory 
   

TI13 °C 
Teplota v horní časti dopalovací 

komory 
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Příloha č. 2 Průběh parametrů vyšších uhlovodíkových plynů, dehtu, sloučenin BTX a dalších 
znečišťujících látek v plynu během zkoušky s přidáváním vodní páry do redukční zóny 
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Příloha č. 3 Průběh parametrů vyšších uhlovodíkových plynů, dehtu, sloučenin BTX a dalších 
znečišťujících látek v plynu během zkoušky s přidáváním vodní páry nad redukční zóny 
 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 100 200 300 400 500 Čas [min]

K
o

n
c
e
n

tr
a
c
e
 C

x
H

y
, 

C
H

O
, 

D
e
h

e
t 

[%
]

-0,450

-0,350

-0,250

-0,150

-0,050

0,050

0,150

0,250

K
o

n
c
e
n

tr
a
c
e
 S

lo
u
č
e
n

in
 d

u
s
ík

u
, 

C
l,

 F
 [

%
]

CxHy - plyny CHO DEHET Sloučeniny dusíku Cl, F 

  21 - 30% O2

 
Příloha č. 4 Průběh parametrů vyšších uhlovodíkových plynů, dehtu, sloučenin BTX a dalších 
znečišťujících látek v plynu během zkoušky s přidáváním kyslíku do média  
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Příloha č. 5 Průběh parametrů vyšších uhlovodíkových plynů, dehtu, sloučenin BTX a dalších 
znečišťujících látek v plynu během zkoušky s přidáváním kyslíku a vodní páry do redukční zóny 
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Příloha č. 6 Průběh parametrů BTX během experimentu s přidáváním kyslíku a vodní páry do redukční 
zóny  
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Příloha č. 7 Průběh parametrů vyšších uhlovodíkových plynů, dehtu, sloučenin BTX a dalších 
znečišťujících látek v plynu během zkoušky s přidáváním dolomitu 
 

 
 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 100 200 300 Čas [min]

K
o

n
c
e
n

tr
a
c
e
 C

x
H

y
, 

C
H

O
, 

D
e
h

e
t 

[%
]

-0,45

-0,35

-0,25

-0,15

-0,05

0,05

0,15

0,25

0,35

0,45

K
o

n
c
e
n

tr
a
c
e
 S

lo
u
č
e
n

in
 d

u
s
ík

u
, 

C
l,

 F
 [

%
]

CxHy CHO DEHET Sloučeniny dusíku Cl, F 

 Halloysit

 
Příloha č. 8 Průběh parametrů vyšších uhlovodíkových plynů, dehtu, sloučenin BTX a dalších 
znečišťujících látek v plynu během zkoušky s přidáváním halloysitu 
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Příloha č. 9 Průběh parametrů BTX během experimentu s přidáváním halloysitu   
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Příloha č. 10 Průběh parametrů vyšších uhlovodíkových plynů, dehtu, sloučenin BTX a dalších 
znečišťujících látek v plynu během zkoušky s přidáváním halloysitu - vlivu změn teploty procesu 
zplyňování a výkonu 
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Příloha č. 11 Vliv přidávání dolomitu do vzorku slámy při teplotě 1000°C 
 

 
Příloha č. 12 Vliv teploty na vzorek sena s 5% podílem dolomitu 


